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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA NO DESEMPENHO 

ESCOLAR: UM ESTUDO NA REDE PÚBLICA DE ALTO SANTO – CE. 

Antonia Marta Oliveira da Silva1 

 

RESUMO 

 

Este trabalho tem como tema, “A importância da relação família-escola no 
desempenho escolar: um estudo na rede pública de Alto Santo – CE.”, tem como 
objetivo, analisar a percepção dos pais sobre a escola e o desempenho escolar que 
seus filhos apresentam, através da participação ou da ausência de cada um deles, 
como também compreender se é possível à escola caminhar sem a participação da 
família e analisarem quais são fatores que contribuem e influenciam nessa 
participação e que, de certa forma, influenciam na educação da criança. Percebe-se 
que, o acompanhamento dos pais/família nas tarefas do cotidiano escolar dos filhos é 
um fator determinante para o desempenho do aluno na escola, tornando a família uma 
instituição importante no processo ensino-aprendizagem. Embora essa participação 
tenha se mostrado ativa, existe ainda um grau de dificuldade bastante considerado 
por parte de alguns pais, ou seja, buscam auxiliares os filhos, mas nem sempre 
conseguem atingir seus objetivos, grande parte alega a extensa jornada de trabalho, 
outas, o baixo grau de escolaridade, no entanto buscam reforços em outros 
profissionais para ajudar os filhos e reconhecem a importância desse 
acompanhamento. O presente estudo é fruto de estudos bibliográficos, sobre o olhar 
de autores como: Falcão (2007), Battaglia (2002), Tiba (1996), Libâneo (2002) Oliveira 
(1997), Silva (2002), Vieira (2000), Paro (1996), dentre vários outros não citados aqui. 
È perceptível que a interação entre as duas instituições tem apresentado um papel 
fundamental no desempenho escolar do educando. O diálogo entre ambas as partes 
tende a colaborar com o equilíbrio do conhecimento o que é possível verificar uma 
aprendizagem de qualidade. Para a realização desse trabalho foram utilizados 
questionários diversificados, que foram respondidos por pais, alunos e professores, 
permitindo assim o embasamento para esse estudo. 
  

Palavras-chave: 1. Escola; 2. Família; 3. Gestão; 4. Organização; 5. Participação. 
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THE IMPORTANCE OF THE FAMILY-SCHOOL RELATIONSHIP IN SCHOOL 

PERFORMANCE: A STUDY IN THE PUBLIC NETWORK OF ALTO SANTO – CE 

Antonia Marta Oliveira da Silva 2 

 

 

ABSTRACT 

 

This work has as its theme, " The Importance of The Family-School Relationship In 
School Performance: A Study In The Public Network Of Alto Santo – CE.", aims to 
analyze the parents' perception of the school and the school performance that their 
children show, through the participation or absence of each one of them, as well as 
understanding if it is possible for the school to walk without the participation of the 
family and analyze what are the factors that contribute and influence this participation 
and that, in a certain way, influence the child's education. It is noticed that the 
monitoring of parents/family in the daily school tasks of their children is a determining 
factor for the student's performance at school, making the family an important 
institution in the teaching-learning process. Although this participation has been shown 
to be active, there is still a degree of difficulty quite considered by some parents, that 
is, they seek to help their children, but they are not always able to achieve their goals, 
most of them claim the long workday, other times, the low level of education, however, 
they seek reinforcement from other professionals to help their children and recognize 
the importance of this monitoring. The present study is the result of bibliographic 
studies, on the view of authors such as: Falcão (2007), Battaglia (2002), Tiba (1996), 
Libâneo (2002) Oliveira (1997), Silva (2002), Vieira (2000), Paro (1996), among 
several others not mentioned here. It is noticeable that the interaction between the two 
institutions has played a fundamental role in the student's school performance. The 
dialogue between both parties tends to collaborate with the balance of knowledge, 
which is possible to verify quality learning. To carry out this work, diverse 
questionnaires were used, which were answered by parents, students and teachers, 
thus allowing the basis for this study. 
  

Keywords: 1. School; 2. Family; 3. Management; 4. Organization; 5. Participation. 
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INTRODUÇÃO 

A família por ser o primeiro grupo de convívio, tem uma função social muito 

importante, pois é no meio familiar que o ser humano inicia suas habilidades, seus 

costumes e daí põe em prática o que aprendeu. 

Quando chega ao meio escolar, a criança mostra suas atitudes frente ao seu 

mundo, cheios de novidades, curiosidades e perspectivas diante de outras realidades. 

Levando em consideração que o ser humano aprende o tempo todo, nas mais 

diversas coisas que a vida lhe apresenta, o papel da família é muito importante, pois 

é ela que decide, desde o início, o que seus filhos devem aprender, quais são 

instituições que devem frequentar o que é necessário saberem para tomar as decisões 

que os favoreçam no futuro. Com o passar do tempo, parecem não ter o mesmo 

objetivo em relação à educação da criança. 

O presente trabalho tem por objetivo analisar a percepção dos pais sobre a 

escola e o desempenho escolar que seus filhos apresentam, através da participação 

ou da ausência de cada um deles, como também compreender se é possível à escola 

caminhar sem a participação da família e analisar quais são fatores que contribuem e 

influenciam nessa participação e que, de certa forma, influenciam na educação da 

criança.  

É possível notar sem que seja preciso estudar muito que nas famílias de 

classe média, as mães que acompanham assiduamente o aprendizado e o rendimento 

escolar do filho, que organizam seus horários de estudo, examinam as tarefas 

diariamente, sabem quem são as professoras e frequentam as reuniões escolares, 

aquela criança tende a ter um bom desempenho escolar.  

Nos estudos realizados, foi possível também analisar a fala frequente no 

âmbito da escola pública que atende às famílias de baixa renda, as queixas de 

professores desgostosos com as dificuldades de aprendizagem de seus alunos e que 

reclamam da falta de participação dos pais. Durante essas pesquisas, compreendeu-

se que professores e coordenadores sentem a deficiência com relação ao 

acompanhamento dos pais nas atividades escolares de seus filhos/ dependentes.  

Por isso, nasceu o interesse de entender qual é a participação que a escola 

espera da família e o que a família espera da escola. Que participação é essa tão 

almejada por ambas? Esse tema estudado é relevante devido à necessidade que a 

sociedade contemporânea está passando, nota-se os apelos que uma boa parte da 
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sociedade faz para as autoridades e comunidades, numa tentativa de resgatar a 

família e seus valores.  

A Participação familiar é uma necessidade atual e desejada por todos que 

fazem parte do contexto escolar. Daí o interesse desse trabalho que é voltado para 

identificar essa possível falta de participação da família no contexto escolar. Porque 

educar é uma função de todo nós e quando a família participa da educação da criança, 

elas podem sair-se muito melhor na escola e na vida. 

A necessidade de se buscar formas de articulação entre família e escola é de 

grande importância no processo educacional. Ainda mais que se vê a educação hoje 

como algo permanente, por toda a vida, um processo continuado, onde a participação 

dos pais é necessária na formação das novas gerações. 

Por sermos profissionais ligados diretamente à escola pública, observamos 

com nitidez o distanciamento da família na escola. Com isso trazemos algumas 

propostas de incentivo para a família juntamente com a escola para que possa trazer 

um resultado mais satisfatório no ensino-aprendizagem do alunado. Com isso 

procura-se conhecer as formas de organização das escolas púbicas; conceituar os 

termos referentes à gestão escolar; conhecer a concepção do país, gestores e 

professores em relação à participação da família nas escolas públicas de Alto Santo - 

Ceará. 

De acordo com a tradição, a família tem sido vista como parte fundamental do 

sucesso ou fracasso escolar. A busca de um consenso entre família e escola deve 

fazer parte de qualquer trabalho educativo que tem como enfoque a formação de um 

indivíduo independente. Essa harmonia entre escola e família baseia-se na divisão do 

trabalho de educação de crianças, jovens e adultos, abrangendo expectativas mútuas.  
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CAPÍTULO I - A IMPORTANCIA DA FAMÍLIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM  

A parceria entre familiares e as instituições de ensino seja a educação formal 

ou a técnica, é consolidada quando ambos estão unidos para alcançar objetivos em 

comum, que é formar cidadãos conscientes da sociedade em que habitam, com 

valores éticos e morais e com uma perspectiva de um futuro próspero.  

A família pode tomar parte de várias maneiras na vida educacional do aluno, 

segundo Freitas, Maimoni & Siqueira, (1994) e de Maimoni & Miranda, (1999), elas 

podem: acompanhar trabalhos e tarefas escolares, averiguar se o filho fez as 

atividades solicitadas pelo professor, estabelecer horário de estudo, informar-se sobre 

matérias e provas, entre outras.  

Existem vários padrões de famílias, não existe apenas um tipo de família na 

sociedade brasileira, mas têm singularidades entre elas. É possível garantir que cada 

família tem sua identidade e estão em constante progresso, compostas com o intuito 

básico de prover a subsistência de seus membros. 

Os professores, estão cada vez mais, vêm se encontrando com alunos que 

apresentam dificuldades como falta de atenção, indisciplina, insatisfação em 

aprender, dificuldades em tolerar frustrações e em postergar o prazer, que são 

pressupostos básicos para o crescimento e para a boa aprendizagem. 

Nesta perspectiva, Fernandez (1990, pág.32) apresenta o conceito de 

modalidade de aprendizagem como a maneira com que cada um aproxima-se do 

conhecimento. Garante que tal modalidade se compõe por meio de um processo que 

acontece desde o nascimento e implica na relação da criança com seus cuidadores 

dentro do espaço familiar e que refletirá na aprendizagem formal. 

A família é um sistema de conexões afetivas em que a pessoa nasce com 

probabilidade de ser (biológica e psíquica), mas que só se materializarão ao entrar em 

contato e atuar como semelhante. O Ser só se humaniza através de outro humano 

(processo de identificação).  

Aprender é uma atividade que todos desejam e para que isso ocorra, faz-se 

necessário que se acompanhe uma estrutura de personalidade razoavelmente 

madura, construída sob a escudo de uma relação familiar saudável e segura.  

A aprendizagem ganha significado dentro do contexto familiar e social, ainda 

que a assimilação dos conteúdos seja particular. Entretanto, espera-se que o 
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ambiente familiar com estabilidade contribua de forma positiva para o bom 

desempenho da criança na escola, ainda que não possa garantir seu sucesso, uma 

vez que este estar sujeito a outros fatores que não apenas os familiares.  

É importante lembrar as palavras de Gianetti (apud levisky, 1997 pág.25) “mas 

do que a escola, a família é a principal responsável pela transmissão social de um 

sentido de valores que induza os mais jovens e desenvolver suas capacidades morais 

e cognitivas... nada substitui a presença dos pais que cooperem ativamente na criação 

dos filhos e valorizem o empenho escolar... A família é a primeira, a menos e a mais 

importante escola”. 

Tanto a escola quanto a família, são indispensáveis ao indivíduo, quanto mais 

forte a parceria entre elas, os resultados serão mais eficientes no desenvolvimento do 

sujeito, essa parceria deve acontecer de forma constante quando uma completa a 

outra. É de grande valia dividir as experiências vivenciadas no dia a dia, seja ela 

positiva ou negativa sem fazer julgamento daquilo que não deu certo, mais sim 

procurar melhorar cada vez mais para que se tenham resultados satisfatórios no final. 

A escola não deveria assumir o lugar dos pais uma vez que fica pouco tempo 

com a criança, porém, o fazem porque alguns pais tem o discurso pronto de que 

trabalham e não sobra tempo para educá-los. 

Assim a escola acaba pegando para si o total encargo de educar, deixando 

de realizar seu verdadeiro papel que é guiar os caminhos de uma vida profissional 

para este futuro adulto e por conseguinte um futuro cidadão de bem com a 

responsabilidade de modificar o país em uma nação bem desenvolvida, dando-lhe 

autonomia e com um caráter marcantemente contundente para dar a próxima geração 

um país melhor e diminuindo os problemas de nossa atual sociedade. 

Chalita (2001, ppág. 17 e 18) diz que: “Por melhor que seja essa escola, por 

mais bem preparados que estejam seus professores, nunca a escola vai suprir a 

carência deixada por uma família ausente. Pai, mãe, avó ou avô, tios, quem quer que 

tenha a responsabilidade pela educação da criança deve participar efetivamente sob 

pena de a escola não conseguir atingir seu objetivo. ” 

O papel a ser desempenhado pela escola e pelos pais, em se tratando de uma 

sociedade que passa por transformações constantes, é a busca de novas 

configurações e caminhos para alcançar êxito na constituição de valores, pois muitos 

dos valores considerados essenciais pela humanidade estão sendo estremecidos, 

devido isso a importância de um lugar em que os filhos e estudantes possam se sentir 
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protegidos e confiantes no seu próprio potencial e a escola pode ser este ambiente 

quando estiver bem estruturado e apoiado pela família.  

Tiba (1996, pág.140), afirmou que: O ambiente escolar deve ser de uma 

instituição que complete o ambiente familiar do educando, os quais devem ser 

agradáveis e geradores de afeto. Os pais e a escola devem ter princípios muito 

próximos para o benefício do filho/aluno.  

O papel que a família desempenha na vida da criança é de grande valor para 

seu desenvolvimento escolar, isso em nenhuma hipótese pode ser desconsiderado. 

A família tem a obrigação de fazer um acompanhamento quanto o desempenho 

escolar do seu filho, com a responsabilidade de intermediar sua prática no dia a dia. 

A família tem um papel muito importante e de muita responsabilidade na vida 

escolar dos filhos, isso é uma concordância entre os professores. É importante que os 

pais sejam sabedores de como é a proposta pedagógica da escola, desde a sua 

elaboração até a sua efetivação. É preciso propor ações que façam a família vir para 

a escola, distanciando a os obstáculos existentes entre essas duas instituições. 

A escola vai somente complementar o ambiente familiar, uma vez que os 

primeiros estímulos devem aparecer na família, acompanhando dia-a-dia as 

dificuldades e os progressos e instigando para que possam aprender cada vez mais. 

Esta parceria entre família e escola vai depender da relação e da proposta da escola 

para colocar a família no ambiente escolar. 

A construção do Projeto Político Pedagógico da escola é um modo de fazer 

esta aproximação entre família e escola, incitando a participação para que de fato 

entendam a proposta e se sintam parte da escola, onde possam firmar compromissos 

na educação das crianças. 

Os pais precisam ter uma relação mais próxima com os professores, não 

apenas em reuniões e datas comemorativa, mais em outras ocasiões que possam 

participar ativamente contribuído com a escola no processo de aprendizagem dos 

alunos. 

Os pais que participam de maneira da educação dos filhos têm resultados 

satisfatórios no final do ano letivo, infelizmente em nossas escolas não há ações que 

aproximem as famílias do ambiente escolar, a falta de políticas públicas e 

planejamento acabam comprometendo essa aproximação. 

A maioria dos pais são conscientes de seu papel e de sua responsabilidade, 

entretanto, tem dificuldades de assumir esta responsabilidade junto com a escola, por 
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não saber como fazê-la. Conforme Içami Tiba (2012, p116) os pais sabem de suas 

responsabilidades quanto ao futuro de seus filhos. Quando se percebem incapazes, 

contendo aqui certo conforto, a tendência é encarregar a educação de seus filhos a 

terceiros: escola, avós, tios, babás, dentre outros. 

A escola tem a vontade de que a família esteja mais junta, para que unidas 

possam dividir os problemas e as dificuldades, entretanto, na maioria das vezes a 

família encarrega esta responsabilidade a outras pessoas, quando algo ocorre de 

errado à responsabilidade incide sobre a escola. 

A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado 

por outras pessoas e instituições. É um grupo de pessoas, ou um número de grupos 

domésticos ligados por progênie (demonstrada ou estipulada) a partir de um 

antepassado comum, casamento ou adoção. Nesse significado o termo confunde-se 

com clã. Dentro de uma família sempre existe um certo grau de parentesco.  

Segundo Minuchin (1990, pág.8) “Membros de uma família costumam 

compartilhar do mesmo sobrenome, herdado dos ascendentes diretos. A família é 

unida por múltiplos laços capazes de manter os membros moralmente, materialmente 

e reciprocamente durante uma vida e durante as gerações”. 

As primeiras aprendizagens do sujeito iniciam-se em a partir do seu 

nascimento, quando a criança começa a diferençar sua mãe e a perceber a presença 

de outras pessoas. A aprendizagem de uma criança está conexa diretamente aos 

aspectos afetivos, na interação com o meio na qual ele está inserido e na relação com 

outros sujeitos, assim ela vai aprendendo a criar conexões inicialmente com sua 

família e em seguida com o mundo. 

 O indivíduo dar início ao seu aprendizado copiando os gestos, a fala e as 

ações do adulto, primeiro na presença dele e depois na sua ausência, como por 

exemplo, brigando com seus brinquedos, brincando de casinha; amamentando o 

irmãozinho, falando que vai para o trabalho, etc. iniciando assim a um processo de 

aprendizagem, contudo, na medida em que vai adquirindo e vivenciando outras 

experiências, a criança passa a reelaborar toda essa vivência transformando-a em 

conhecimento e, este ambiente de aprendizagens permite a promoção de seu 

desenvolvimento cognitivo, afetivo e social. Segundo Vygotsky (1984, pág.115) 

 
 “É o que apresenta maior contribuição no entendimento do complexo 
processo de aprendizagem humana. Ele propõe o interacionismo, que é 
baseado em uma visão de desenvolvimento apoiada na concepção de um 
organismo ativo, onde o pensamento é construído gradativamente em um 
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ambiente histórico e, em essência, social. A interação social possui um papel 
fundamental no desenvolvimento cognitivo e toda função no desenvolvimento 
cultural de um sujeito aparece primeiro no nível social, entre pessoas, e 
depois no nível individual, dentro dele próprio”. (VYGOTSKY, 1984, pág.115) 

 

Nesse processo compreendemos que a família é uma instituição de grande 

relevância para o desenvolvimento e formação do sujeito, conforme descrito na Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional - LDB (Lei 9.394/96) afirma: "A educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (LDB/1996. 

art. 2º). 

A ideia de princípios, valores, respeito, concepção de caráter, de ética, de 

educar e preparar para os desafios da vida deve vir de casa e é dever da família. Essa 

é a célula-mãe da sociedade, é a partir deste importante estabelecimento que 

acontece o amparo das pessoas queridas e o desenvolvimento saudável desse novo 

ser que veio ao mundo. E é ocorrida deste cuidado e amparo que a criança ganha 

confiança sentindo-se assim valorizada, assistida e segura. 

Os pais têm um papel imprescindível nos primeiros anos de vida dos filhos. O 

aprendizado e o desenvolvimento principiam bem antes da educação formal. A 

educação formal é uma complementação que precisa fazer parte da formação do 

indivíduo. O papel da família inclui também ter uma atenção especial com a educação 

das crianças, e se preocupar com o desempenho do filho na escola, bem como com 

a forma com que se relaciona com as pessoas de seu convívio é uma tarefa importante 

e tem que ser cumprida pelos pais. 

A família é o primeiro grupo social que possibilita o desenvolvimento de uma 

criança, pois é no meio familiar que o indivíduo encontra afeição, cuidado, aprende 

sobre princípios, respeito, valores, cultura e ética. É essencial que os membros da 

família saibam preparar seus filhos para a educação formal, escolar. A 

responsabilidade pela educação dos filhos, vem dos pais por isso é muito importante 

a integração da família no ambiente escolar. 

A instituição escolar é o segundo grupo social onde são ofertados todos os 

conceitos educacionais, culturais e formativos. No ambiente escolar ensina-se 

também valores que são imprescindíveis na vida das crianças, jovens ou adultos, 

preparando assim todos os alunos para que no futuro sejam cidadãos capazes para 

desempenhar seu papel na sociedade. 
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Na escola, toda a equipe Pedagógica destaca e dá prioridade a uma educação 

preparando todo o corpo discente para uma melhor qualificação do ensino e do 

aprendizado. Um ambiente escolar transformador é aquele em que o indivíduo está 

sujeito a oportunidades de aprendizagem o tempo todo e a todo o tempo. Este 

ambiente escolar deve ser planejado, organizado e preparado para que ocorram todas 

as práticas educativas. 

Ressalta-se neste trabalho a importância de pensar o quanto a educação e as 

costumes passados para a criança pela família, que influenciam, não apenas no 

aprendizado, mas também no comportamento e na conduta apresentada pelo 

indivíduo em qualquer local, independente da presença familiar. Na escola não 

acontece de maneira diferente. Nela também, o aluno apresenta ou não os hábitos e 

costumes aprendidos e vivenciados no ambiente familiar. 

É indispensável para o aluno o acompanhamento e a relação desenvolvida 

em família, para que o mesmo se coloque no ambiente escolar sem maiores 

problemas. Tiba (1996, pág.178) relata que “é dentro de casa, na socialização familiar, 

que um filho adquire, aprende e absorve a disciplina para, num futuro próximo, ter 

saúde social.”. 

Os resultados que se esperam alcançar dessa parceria família/escola é união, 

pois a instituição família unindo-se a instituição escolar e todos os aspectos que 

envolvam a situação do aprender; como o amor, o respeito ao próximo, a colaboração 

e a troca, possibilita-se realmente uma educação de qualidade viabilizando de 

maneira extremamente positiva o desenvolvimento do sujeito quanto ao processo de 

ensino aprendizagem, melhorando de maneira qualitativa e significativa sua situação 

escolar, quanto sua autoestima, integração social e familiar. 

Sabemos que na maioria das vezes, os pais têm uma participação precária na 

deliberação do que acontece na escola, e algumas vezes teme-se a participação de 

certos pais que, sendo muito eloquentes e de temperamento forte, tentam infligir sua 

vontade sobre procedimentos escolares e que muitas vezes funcionariam mais para 

“facilitar” sua própria vida, ou de seus filhos, do que para melhorar a qualidade do 

ensino, conforme percebido por gestores e professores.  

Conforme Heloísa Lück, (2010, pág.86), a participação dos pais na vida da 

escola tem sido observada em pesquisas, como um dos indicadores mais 

significativos na determinação da qualidade do ensino, isto é, aprendem mais os 

alunos cujos pais participam mais da vida da escola. Às vezes, os diretores escolares 
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não apenas deixam de ouvir os pais, como até evitam fazê-lo, e de dar espaço para a 

participação familiar. É possível que façam dessa forma também por terem medo de 

perder espaço e autoridade. 

1.1. A PARTICIPAÇÃO A FAMÍLIA NO CONTEXTO ESCOLAR DOS SEUS FILHOS 

A formação familiar sofreu grandes mudanças em sua constituição no 

decorrer dos anos e atualmente aquela imagem de família que tínhamos de pai, mãe 

e filhos ficou no século passado. É importante salientar que o termo “família” descrito 

no texto se refere a todos os responsáveis pela criança de acordo com a formação 

familiar na qual a mesma está inserida. 

A escola precisa estar preparada para receber as famílias do século XXI, de 

modo que ambas possam criar relações de respeito e companheirismo em prol da 

educação da criança e de um diálogo constante. 

O papel que a família exerce na vida da criança é de grande relevância para 

seu desenvolvimento escolar, isso em hipótese alguma pode ser desconsiderado. A 

família tem o dever de acompanhar o desempenho escolar da criança, com a 

responsabilidade de intermediar sua prática no dia a dia. A escola vai apenas 

completar o ambiente familiar, uma vez que os primeiros incentivos devem surgir na 

família, acompanhando diariamente as dificuldades e os avanços e estimulando para 

que possam aprender cada vez mais. 

É importante que os pais estejam cientes da proposta pedagógica da escola, 

participando de sua elaboração e efetivação. É necessário propor ações que tragam 

a família para a escola, distanciando a barreira existente entre elas. Os pais devem 

ter um contato mais próximo com os professores, não somente em reuniões e datas 

comemorativa, mais em outros momentos que possam participar ativamente 

contribuído com a escola no processo de aprendizagem das crianças. Os pais que 

participam ativamente da educação dos filhos têm resultados satisfatórios no final do 

ano letivo, infelizmente em nossas escolas não há ações que aproximem as famílias 

do ambiente escolar, a falta de políticas públicas e planejamento acabam afetando 

essa aproximação. A maioria dos pais é ciente de seu papel e de sua 

responsabilidade, porém, tem dificuldades de assumir esta responsabilidade junto 

com a escola, por não saber como fazê-la. 
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Teoricamente, a família teria a responsabilidade pela formação do indivíduo, 

e a escola, por sua informação. A escola nunca deveria tomar o lugar dos pais na 

educação, pois os filhos são para sempre filhos e os alunos ficam apenas algum tempo 

vinculados às instituições de ensino que frequentam. (TIBA, 1996, p. 111). 

Tanto a escola quanto a família, são imprescindíveis ao indivíduo, quanto mais 

forte a parceria entre elas, os resultados serão mais eficazes no desenvolvimento do 

ser humano, essa parceria deve ser constante quando uma complementa a outra. 

É de suma importância compartilhar as experiências vivenciadas no dia a dia, 

seja ela positiva ou negativa sem fazer julgamento daquilo que não deu certo, mais 

sim procurar melhorar cada vez mais para que se tenham resultados satisfatórios no 

final. A escola não deveria assumir o lugar dos pais uma vez que fica pouco tempo 

com a criança, porém, o fazem porque alguns pais tem o discurso pronto de que 

trabalham e não sobra tempo para educá-los. 

Assim escola acaba tomando para si a total responsabilidade de educar, 

deixando de realizar seu verdadeiro papel que é nortear os caminhos de uma vida 

profissional para este futuro adulto e consequentemente um futuro cidadão de bem 

com a responsabilidade de transformar o país em uma nação bem desenvolvida, 

dando-lhe autonomia e com um caráter marcantemente decisivo para dar a próxima 

geração um país melhor e amenizando os problemas de nossa atual sociedade. 

Chalita (2001, pp. 17 e 18) diz que: “Por melhor que seja essa escola, por 

mais bem preparados que estejam seus professores, nunca a escola vai suprir a 

carência deixada por uma família ausente. Pai, mãe, avó ou avô, tios, quem quer que 

tenha a responsabilidade pela educação da criança deve participar efetivamente sob 

pena de a escola não conseguir atingir seu objetivo. ” 

Hoje temos escolas que trabalham em tempo integral com estruturas para 

receber a criança, por melhor que seja esta escola se não houver parceria com a 

família os resultados serão sempre abaixo do esperado. 

Quando pai e mãe acreditam que as escolas por terem professores 

qualificados dão conta da educação total de seus filhos eles estão se isentando da 

responsabilidade de educar. Sem a presença da família a criança fica desamparada 

e não consegue acompanhar as informações necessárias para seu desenvolvimento 

cognitivo. A família e a escola atualmente vivem em um turbilhão de problemas no 

quais ambas transferem a responsabilidade uma para outra, os pais esperam que a 

escola resolva os problemas corriqueiros de todos os dias e a escola diz que a 
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responsabilidade é da família. Sem dúvida que a família é responsável pela educação 

formal e informal dos filhos, porém se os filhos não sentirem afetividade e amor pouco 

desenvolverão esses valores. 

“A aprendizagem do sujeito acontece todo o tempo e o tempo todo, segundo 

Visca (1999)” a criança dá um novo passo no esquema evolutivo da aprendizagem e 

começa a fazer aprendizagens ligadas às diferentes visões do mundo e aos valores 

éticos, sociais e culturais. 

E essa aprendizagem dá-se continuidade na instituição escola, onde o sujeito 

interliga toda sua bagagem cultural de aprendizagem adquirida, vivenciada e mediada 

do seu meio e complementa-as, transformando-as em conhecimento.   Qualquer 

projeto educacional depende da participação familiar; em alguns momentos do 

incentivo, em outros uma participação efetiva no aprendizado como pesquisar, 

debater, orientar e valorizar a preocupação que o filho traz da escola. 

A família representa um grupo social primário que influencia e é influenciado 

por outras pessoas e instituições. É um grupo de pessoas, ou um número de grupos 

domésticos ligados por descendência (demonstrada ou estipulada) a partir de um 

ancestral comum, matrimônio ou adoção. Nesse sentido o termo confunde-se com clã. 

Dentro de uma família existe sempre algum grau de parentesco.  

De acordo com MINUCHIN” (1990): “Membros de uma família costumam 

compartilhar do mesmo sobrenome, herdado dos ascendentes diretos. A família é 

unida por múltiplos laços capazes de manter os membros moralmente, materialmente 

e reciprocamente durante uma vida e durante as gerações”. 

As primeiras aprendizagens do sujeito iniciam-se em seu nascimento, quando 

a criança começa a diferenciar-se da mãe e a perceber a presença de outras pessoas. 

A aprendizagem de uma criança está relacionada diretamente aos aspectos afetivos, 

na interação com o meio na qual ele está inserido e na relação com outros sujeitos, 

assim ela vai aprendendo a criar vínculos primeiramente com sua família e 

posteriormente com o mundo. 

O sujeito começa a aprender imitando os gestos, a linguagem e as ações do 

adulto, primeiro na presença dele e depois na sua ausência, como por exemplo, 

brincando de casinha; amamentando o irmãozinho, brigando com seus brinquedos, 

dizendo que vai pro trabalho, etc. dando início assim a um processo de aprendizagem, 

porém, na medida em que vai adquirindo e vivenciando outras experiências, a criança 

passa a reelaborar toda essa vivência transformando-a em conhecimento e, este 
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círculo de aprendizagens possibilita a promoção de seu desenvolvimento cognitivo, 

afetivo e social. Segundo Vygotsky (1984) 

 “É o que apresenta maior contribuição no entendimento do complexo 

processo de aprendizagem humana. Ele propõe o interacionismo, que é baseado em 

uma visão de desenvolvimento apoiada na concepção de um organismo ativo, onde o 

pensamento é construído gradativamente em um ambiente histórico e, em essência, 

social. A interação social possui um papel fundamental no desenvolvimento cognitivo 

e toda função no desenvolvimento cultural de um sujeito aparece primeiro no nível 

social, entre pessoas, e depois no nível individual, dentro dele próprio”. 

Nesse processo percebemos que a família é uma instituição de suma 

importância para o desenvolvimento e formação do sujeito, conforme descrito na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional- LDB (Lei 9.394/96) afirma:  "A educação, 

dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu 

preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”. (LDB/1996. 

art. 2º). 

A ideia de princípios, valores, respeito, formação de caráter, de ética, de 

educar e preparar para os desafios da vida deve vir de casa e é dever da família. Essa 

é a célula-mãe da sociedade, é a partir desta importante instituição que acontece o 

amparo das pessoas queridas e o desenvolvimento saudável desse novo ser que veio 

ao mundo. E é advinda deste cuidado e amparo que a criança ganha confiança 

sentindo-se assim valorizada, assistida e segura. 

Os pais têm um papel muito importante nos primeiros anos de vida dos filhos. 

O aprendizado e o desenvolvimento começam bem antes da educação formal. A 

educação formal é um complemento que deve fazer parte da formação do indivíduo 

O papel da família também inclui ter uma atenção especial com a educação das 

crianças, e se interessar pelo desempenho do filho na escola bem como com a forma 

com que se relaciona com as pessoas de seu convívio é uma tarefa importante e tem 

que ser desempenhada pelos pais. 

“Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo, os homens se educam 

entre si, mediatizados pelo mundo” (FREIRE, 1987, p. 68). 

A família é o primeiro grupo social que possibilita o desenvolvimento de uma 

criança, pois é no meio familiar que o indivíduo encontra afeto, carinho, aprende sobre 

princípios, valores, respeito, cultura e ética. É primordial que os membros da família 
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saibam preparar seus filhos para a educação formal, escolar. É advinda dos pais a 

responsabilidade pela educação dos filhos, por isso é demasiadamente importante a 

integração da família no ambiente escolar. 

A instituição escolar é o segundo grupo social onde é oferecido todos os 

conceitos educacionais, culturais e formativos. No ambiente escolar ensina-se 

também valores que são indispensáveis na vida das crianças, jovens ou adultos, 

preparando assim todos os estudantes para que no futuro possam se tornar cidadãos 

aptos para exercer seu papel na sociedade. 

Na escola, toda a equipe Pedagógica enfatiza e prioriza uma educação 

preparando todo o corpo discente para uma melhor qualificação do ensino e do 

aprendizado. Um ambiente escolar transformador é aquele em que o indivíduo está 

sujeito a oportunidades de aprendizagem o tempo todo e a todo o tempo.   Este 

ambiente escolar deve ser planejado, organizado e preparado para que ocorram todas 

as práticas educativas. 

É de extrema importância a participação e colaboração da família no ambiente 

escolar, pois quando ocorre essa integração o professor participa efetivamente da vida 

do educando, conhecendo e percebendo melhor todas as qualidades e as dificuldades 

específicas do mesmo, facilitando assim que o educador elabore aulas mais 

significativas, que avalie de forma ampla sua práxis pedagógica, possibilitando a 

promoção e o desenvolvimento no processo ensino-aprendizagem. 

Ressalta-se a importância de refletir o quanto a educação e os costumes 

transmitidos pela família, que influenciam, não apenas no aprendizado, mas também 

na conduta e no comportamento apresentado pelo indivíduo em qualquer local, 

independente da presença familiar. Na escola não é diferente. Também nela, o aluno 

apresenta ou não os costumes e hábitos aprendidos e vivenciados no ambiente 

familiar. 

O acompanhamento e a relação desenvolvida em família são indispensáveis 

para que o aluno se insira no ambiente escolar sem maiores problemas. Para Tiba 

(1996, p.178) “É dentro de casa, na socialização familiar, que um filho adquire, 

aprende e absorve a disciplina para, num futuro próximo, ter saúde social...”. 

Os resultados que se esperam alcançar da parceria família/escola é a 

integração, é uma parceria de verdade, pois unindo a instituição escola com a 

instituição família e todos os aspectos que envolvam a situação do aprender; como o 

amor, o respeito ao próximo, a colaboração e a troca, possibilita-se verdadeiramente 
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uma educação de qualidade viabilizando de maneira extremamente positiva o 

desenvolvimento do sujeito quanto ao processo de ensino aprendizagem, melhorando 

de maneira qualitativa e significativa sua situação escolar, quanto sua autoestima, 

integração social e familiar. 

Muitas vezes sabemos que geralmente, os pais têm pouca participação na 

determinação do que acontece na escola, e algumas vezes teme-se a participação de 

certos pais que, sendo muito eloquentes e de temperamento forte, tentam impor sua 

vontade sobre procedimentos escolares e que muitas vezes funcionariam mais para 

“facilitar” sua própria vida, ou de seus filhos, do que para melhorar a qualidade do 

ensino, conforme percebido por gestores e professores.  

A participação dos pais na vida da escola tem sido observada em pesquisas, 

como um dos indicadores mais significativos na determinação da qualidade do ensino, 

isto é, aprendem mais os alunos cujos pais participam mais da vida da escola. (Heloísa 

Lück, p.86, 2010). 

Às vezes, os dirigentes escolares não apenas deixam de ouvir os pais, como 

até evitam fazê-lo, e de dar espaço para a participação familiar. É possível que ajam 

dessa forma também por terem receio de perder espaço e autoridade. 

No contexto educativo o conceito de participação aparece associado a várias 

designações: colaboração, parceria, envolvimento… porém, estas denominações 

nem sempre são entendidas por todos os atores da mesma maneira o que faz com 

participem tomando como base o seu próprio conceito de participação. É, pois, 

pertinente ter sempre presente que o conceito de participação “como outros na teoria 

das organizações, se sujeita a interpretações variadas” (ALVES-PINTO, 1995, pág. 

159). 

Embora a participação seja sentida como realmente necessária e a 

representação dos pais nas estruturas organizacionais da escola esteja consagrada 

na legislação, nomeadamente na Constituição de República Portuguesa e na Lei de 

Bases do Sistema Educativo, continua a constatar-se que “da parte da maioria dos 

professores e dos pais a disponibilidade para assumir uma relação de cooperação e 

parceria na educação dos alunos [filhos] não é grande” (TEIXEIRA, 2003, pág. 178). 

Parece, pois, existir uma certa contradição entre o que se diz e o que se deseja. 

De fato, a atualidade mostra-nos que nem sempre é fácil fomentar a 

participação dos pais na escola. Pois se por um lado, os professores se queixam de 

que os pais não vão à escola, por outro “temem que aqueles venham invadir o seu 
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território” (MONTANDON 1991, pág.12). Em contrapartida, os pais, embora 

manifestem vontade em participar na vida da escola “rejeitam uma intervenção da 

escola que suponha uma intrusão em assuntos familiares” (MUSITU, 2003, pág.158). 

Segundo Afonso e “de acordo com a cultura dominante na escola, a 

participação dos pais só é considerada nos termos definidos pela própria escola. 

Assim, entende-se que é a escola, ou seja, são os professores que determinam o que 

deve ser o envolvimento e a participação dos pais e encarregados de educação” 

(1993, pág.149). Provavelmente, serão atitudes como esta que acabam por afastar os 

pais da organização quando o objetivo seria atraí-los. O mesmo autor afirma ainda 

que quando “em Portugal, na linguagem comum dos gestores escolares e dos 

professores, ” se aplica o conceito de participação a pais ou encarregados de 

educação este “parece corresponder geralmente à expectativa da sua presença em 

entrevistas ou reuniões convocadas pelo professor” (ibid., pág.138) 

Na perspectiva de Lima (1998, pág.182) a participação é algo inerente à 

própria democracia, pois foi “conquistada como princípio e consagrada enquanto 

direito”, e de acordo com Afonso “só faz sentido e só se torna mobilizadora quando se 

exerce sobre um poder efetivo que produza resultados palpáveis em termos de 

influência na gestão da escola” (o.c., pág.137). 

Teixeira, num estudo publicado, em 2003, pelo ISET (Instituto Superior de 

Educação e Trabalho), sobre o “modo como professores e pais veem a participação 

dos pais na vida da escola” (o.c., pág.177), enumera alguns autores, nomeadamente, 

Musitu, Heck e Williams, que encontram vantagens na participação dos pais, tanto 

para os próprios, como para os alunos e mesmo para os professores (ibid., pág.178). 

Todavia, parece existir como que uma barreira invisível impeditiva do 

entendimento entre pais e professores no que concerne à questão da participação 

pelo que, de acordo com Teixeira se torna “imperativo que a família e a escola se 

entendam porquê desse entendimento depende muito do sucesso educacional dos 

alunos” (ibidem). Nesta perspectiva de entendimento é importante que percebamos o 

que é efetivamente a participação tomando como base a perspectiva de diferentes 

autores. 

1.2. FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA 
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A sociedade, buscando atender às demandas quantitativas e qualitativas da 

vida moderna, criou novas estruturas, com funções especificas, fazendo surgir 

modernas organizações em diversas atividades sociais. 

Muitas atividades, pela sua abrangência social ou pelo seu aspecto tradicional 

passaram a assumir um caráter institucional na sociedade. E aqui vamos nos reportar 

à escola, onde pretendemos avaliá-la como instituição que realiza uma função social. 

Com isso é necessário pensarmos sobre a função social da escola, mas sem 

perder de vista suas múltiplas funções. A escola deve ser o lugar “que propicie a 

formação integração da personalidade dos indivíduos enquanto sujeitos da história” 

(SAVIANE, 1997, pág.34). 

Em grande parte, a escola é o reflexo das grandes disparidades da 

organização social em que está inserida, uns de nível econômico mais alto, 

ultrapassam todos os níveis do ensino escolar e a grande maioria que são filhos de 

trabalhadores, não conseguem vencer as barreiras e perde-se pelo caminho, 

especialmente durante as series iniciais. 

Moreira (1957, pág.24) cita três hipóteses para o aparecimento da escola nas 

sociedades modernas: a) para transmitir conhecimentos práticos; b) preparar para 

uma vida eclesiástica; c) ensinar a ler e escrever. 

Chegando à conclusão que “a escola surgiu na humanidade quando esta 

atingiu certo grau de desenvolvimento (...) para uma função específica entre outras 

funções sociais”. 

Diante dessas hipóteses, Alonso (1976, pág.135), pensa a escola instituição 

em dois momentos: inicialmente ela surge para atender especificamente à população 

favorecida economicamente, e posteriormente ela passa a ser uma instituição 

necessária a todas camadas sociais que veem a escola como uma possibilidade de 

mudar de vida. Resultando em um desejo geral a educação, sob dois planos: individual 

como forma de ascender economicamente e social e coletiva como criação de riqueza. 

O fato de a educação deixar de ser privilégio de poucos para ser direito de 

todos provocou a transformação na concepção e nas estruturas dos sistemas 

educacionais, trazendo para e escola um grande crescimento quantitativo, implicando 

em outro problema que é a qualidade. Apresentando assim para a escola uma nova 

situação, na qual não estava preparada. No entanto, procura assumir as 

responsabilidades sociais e políticas criando um número significativo de cuidados. 

Segundo Silva (2002, pág.38): 
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Fazer educação popular supõe juntar objetividade e sonho, para que os 
alunos e professores aproveitem ao máximo o tempo de escola para 
compreender as relações que se estabelecem no mundo, para exercitar a 
participação, a democracia e para o alcance de uma realidade ainda 
inexistente, como condição de busca para atingir a liberdade humana. 
(SILVA, 2002, pág.38) 

 
 

Não obstante é necessário compreender as tantas exigências feitas à escola 

e distinguir entre o que são suas obrigações e o que dela não dependem soluções e 

entre as muitas decisões planejadas no seu interior, aquelas que fogem de as 

vontades individuais de poder concretizá-las. 

Furter (1968, pág.10) vê a explosão escolar como um problema de ordem 

quantitativa (que tem como solução a abertura de novas escolas), mas, sobretudo 

como um problema de ordem qualitativa por exigir profundas mudanças do sistema 

escolar. 

Percebe-se que a instituição escolar em vários países e também no Brasil não 

teve capacitação para atender às exigências desse crescimento quantitativo trazendo 

consequências desastrosas como o distanciamento da realidade, pois o sistema 

educacional tem dificuldades de se ajustar às novas condições de vida social, fazendo 

com que a escola perca suas funções básicas. 

Alonso (1976, pág.125), observa que o atraso escolar revelado pelas 

instituições escolares, decorre muito mais dos sistemas educacionais em acompanhar 

o desenvolvimento social do que de problemas físicos. 

A expansão quantitativa transformou a escola em uma instituição burocrática, 

dando espaços para os aspectos formais, possibilitando uma especialização nas 

funções do trabalho escolar, perdendo assim a integração no processo educativo. 

Mesmo que as crianças tenham acesso à escolarização, em sua grande 

maioria, os filhos dos trabalhadores são barrados na escola desde os primeiros anos. 

No Brasil existe um alto índice de crianças e adolescentes reprovados nas primeiras 

séries do Ensino Fundamental, portanto são poucos que concluem essa fase escolar 

de forma satisfatória. 

Para Alonso (1976, pág.132), os objetivos educacionais são produtos de uma 

época e de uma sociedade moderna, onde para a sociedade moderna a escola é vista 

“como instrumento de ação e controle social”, propondo a educação formal, técnica 

que influencia e modifica o modo de pensar e agir, moldando o comportamento das 
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pessoas e “como elemento de formação e orientação” do indivíduo para desempenhar 

atividades conforme a necessidade social. 

Sabe-se que a escola nem sempre existiu. Nas sociedades pré-literárias 

(anteriores à escrita) como entre os grupos indígenas existentes em muitas áreas da 

América Latina, não havia escola, nem professores. A educação se fazia pela 

convivência das crianças com os adultos na vida diária da comunidade: no trabalho 

para a sobrevivência (caça, pesca, agricultura) nas cerimonias coletivas e nas 

histórias dos antepassados, contadas pelos velhos.  

“Todo adulto é professor e a educação resulta da prática e da experiência”. 

Silva (2002, pág.42) nos deixa claro isso: “ensinar e aprender são instrumentos de 

luta, portanto, torna-se imperativo ter uma conduta ética articulando com os interesses 

da maioria e acima de tudo dispor-se ser competente para tornar efetiva a função 

social da escola plenamente”. 

Diante disso é necessário que a escola enquanto organização busque 

reassumir novas funções sociais redefinindo seus objetivos. Observa-se a 

interdependência da organização escolar com o sistema social maior, mantendo uma 

relação de receber e exercer influência. 

Dessa maneira percebe-se a organização escolar com duas concepções: 

função social, que preocupa em formar um cidadão consciente de seus direitos e 

deveres baseado na moral; e função administrativa em que a escola é composta de 

subsistema onde cada funcionário tem suas funções especificas, para concretizar, os 

objetivos estabelecidos pela sociedade. 

É preciso entender que a função do professor na escola, consiste em lutar em 

prol da escolaridade para a cidadania, para que cada educando através desta 

mediação receba formação escolar, possa atingir melhores níveis de consciência 

social e com isso, se conceber como sujeito histórico. 

Para Silva (2002, pág.43): 

 
A questão não é reinventar uma nova função social da escola. O grande 
desafio é pensar sua função social tendo como princípio educativo ser a 
escola, centro de cultura, espaço de transmissão e construção de saberes 
onde o conhecimento é produzido incessantemente, cabendo-lhe assim, 
preocupar-se com a formação de cidadãos críticos, preparados para o 
exercício profissional e também, compreender o processo de exploração 
como possibilidade de desvendar o real. (SILVA, 2002, pág.43) 

 

Com isso o encargo das escolas hoje, é assegurar o desenvolvimento das 

capacidades cognitivas, operativas, sociais e morais pelo seu empenho na 
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dinamização do currículo, no desenvolvimento dos processos do pensar na formação 

da cidadania participativa e na formação ética. Para isso, faz-se necessário superar 

aas formas conservadoras de organização e gestão adotando formas alternativas, 

criativas, de modo que os objetivos sociais e políticos da escola correspondam 

estratégias compatíveis de organização e gestão. 

Vejamos o que o Libâneo (2001, pág.82) nos diz sobre a cultura 

organizacional: “diz respeito ao conjunto de fatores sociais, culturais, psicológicos que 

influenciam os modos de agir da organização como um todo e do comportamento 

pessoa das pessoas em particular”. Ressaltando uma constatação muito importante: 

a escola tem uma cultura própria que permite entender tudo o que acontece nela, mas 

essa cultura pode ser modificada pelas próprias pessoas, pode ser discutida, avaliada, 

planejada, num rumo que responda aos propósitos da direção da coordenação 

pedagógica, do corpo docente. 

 A escola deve ter claro seu papel com relação à responsabilidade nesse 

processo que visa possibilitar o desenvolvimento do ser humano, preparando-o para 

o exercício da autonomia e da cidadania. É preciso compreender que preparar para o 

exercício da cidadania não significa simplesmente incluir a cidadania como tema 

transversal no currículo. É necessário torná-la viva, ou seja, praticá-la no cotidiano da 

escola. É mais do que isso, é preciso educar para e pela cidadania.  

Dessa forma, a escola não deve resumir-se apenas em ambientes equipados 

e pessoas qualificadas objetivando o processo de aprender; a escola é, antes um 

conjunto de relações humanas e sociais conduzidas, ou seja, voltadas para um bem 

comum. Essa ação política depende da ética, por que o nosso bem-estar não pode e 

não deve estar distanciado do que é bom para aqueles com os quais convivemos. 

Melhor dizendo, ética e política têm a mesma finalidade: viver bem. E cabe ao gestor, 

em conjunto com a comunidade escolar e local o desenvolvimento deste processo. 

1.2.1. Conceitos e formas de Organização escolar 

Uma organização é compreendida pelos seus aspectos formais (que são as 

exigências feitas ao indivíduo em relação ao seu trabalho ou função), e informais (que 

é o desenvolvimento dos aspectos sociais naturalmente). 
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Para desenvolver os aspectos formais de uma escola é necessário conhecer 

seu objetivo especifico, lugar e atividade especificam de cada funcionário para 

compreender a função geral da instituição. 

Segundo Alonso (1976, pág.120), a escola pode ser analisada como um tipo 

particular de organização cujos objetivos gerais são conhecidos de todos. 

Para Libâneo (2001, pág.75): “a maioria dos outros que estudam as tarefas 

de administrar, gerir, organizar, dirigir, tomar decisões as reúnem no conceito de 

administração”. 

Já outros autores oferecem maior abrangência ao termo organização, já que 

a administração se realiza no contexto de uma organização. 

Chiavenato (1989, pág.76), nos dá dois significados diferentes de 

organização: “organizações como unidades sociais e organização como função 

administrativa”. 

Thompson e Tuden (1969, pág.59), apresentam duas tipologias de 

organização a partir das estratégias utilizadas nas tomadas de decisões. 

Para esses autores, quando as decisões das escolas são tomadas por 

conselhos ou colegiados, é utilizada a estratégia de julgamento, pois, esses órgãos 

conhecem os objetivos, mas desconhecem as causas e efeitos, fugindo da estrutura 

hierárquica. Já a estratégia de compromisso é usada quando procuram tomar 

decisões coletivas, havendo acordo nos objetivos propostos, mas divergência nas 

determinações dos objetivos prioritários, causando assim um ligeiro impasse com a 

estrutura burocrática. 

Uma organização procura definir formalmente dentro de sua estrutura, as 

funções e os papeis de seus membros estabelecendo o programa geral das atividades 

a serem desenvolvidas, bem como as interações entre os indivíduos que constituem 

o principal componente das organizações.  

Numa organização em pleno vigor do seu funcionamento observam-se dois 

tipos de redes de relações: as que decorrem de um plano formal e as relações sociais 

decorrentes de um processo espontâneo. 

A distinção entre os aspectos formais e informais é somente analítica. O termo 

organização informal não se refere a todos os tipos de padrões emergentes da vida 

social, mas tão somente aqueles que se desenvolvem formalmente dentro do quadro 

de sua organização. 
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Para Blau (1969, pág.32), a organização informal se apresenta como uma 

rede complexa da inter-relação pessoal que possibilita cumprir os objetivos da tarefa 

de maneira mais adequada do que a determinada pelos papeis específicos. 

Os mecanismos que sustentam a organização informal são: a liderança, as 

normas, as sanções e os símbolos. A escola apesar de apresentar uma estrutura 

organizacional semelhante a outras organizações, como, por exemplo: de uma 

fábrica, tem sua especificidade por não ter como objetivo o lucro, mas desenvolver 

comportamentos nos educandos capacitando-os para atuar e construir sua própria 

história na sociedade em que vivem. 

Para que a escola realize esse objetivo é necessária a utilização de vários 

recursos técnicos, métodos e materiais obedecendo uma série de etapas. 

Para Alonso (1976, pág.132), o problema central da escola é a diversidade de 

interpretação dos mesmos objetivos. E isso ocorre devido à pluralidade de formações 

de seus professores, e os diferentes tipos de alunos que a escola recebe, 

impossibilitando a padronização e exigindo a flexibilidade para a eficiência.  

Diante desta análise percebemos que as atividades técnicas devem apenas 

criar condições e orientar para o processo de aprendizagem e que o corpo docente 

deve conduzir o aluno à aprendizagem necessária para mudanças de comportamento 

e para a realização no mundo do trabalho. Baseando-se nessa concepção, a escola 

tem também como competência ajudar a forma padrões de valores e normas que irão 

facilitar a ascensão de papeis na vida adulta. 

Miles (1968, pág.98), ao estudar as características da organização escolar, 

observa que uma das principais é a ambiguidade dos objetivos, acreditando que esta 

ambiguidade ocorra na maioria das vezes, como uma maneira de se proteger das 

críticas externas. Afirmando ainda, que só existe acordo entre os professores com 

relação aos objetivos específicos, é uma concordância de aparência. 

Observa-se que a organização escolar tem dois tipos de objetivos ao alcançar: 

objetivos finais que direcionam para a filosofia da educação determinada pela 

sociedade e os objetivos próximos que vinculam os objetivos gerais à uma realidade 

particular. Para Alonso (1976, pág.105): 

 
Estes objetivos não só devem ser conhecidos, mas assumidos pelos 
membros da organização, enquanto integrante de uma função geral, 
em que desempenham apenas uma parte. Essa consciência dos 
objetivos gerais e próximos da organização escolar não é tão clara para 
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seus membros e por isso atua sobre eles de modo difuso. (ALONSO, 
1976, pág.105) 

 
 

Através de Libâneo (2001, pág.78), percebemos também as duas 

concepções de organização e gestão escolar, tendo um enfoque cientifico crítico e um 

enfoque racional.  

No enfoque cientifico racional a organização escolar é fundada numa 

gestão funcionalista (objetiva, técnica) com estrutura hierárquica, com cargos, 

funções, normas e centralização de poder tendo pouca participação de pessoas que 

trabalham na escola. 

No enfoque crítico a organização escola é uma construção social e coletiva 

para todos que o integram: professores, alunos, pais, comunidade, caracterizada pelo 

interesse público onde todos avaliam e são avaliados, tem qualificações e 

competência profissional existindo com isso uma articulação direção/membros/ 

comunidade. 

Este modelo tem recebido influência de uma corrente teórica que acredita 

que a organização escolar é uma cultura por ser construída por seus membros. Em 

uma organização escolar cada pessoa é responsável por determinada tarefa descrita; 

o que vem moldar funcionários dentro de uma rotina sem possibilitar mudanças, 

inovações nas ações. 

Percebemos assim que para haver um desenvolvimento na organização 

escolar é preciso repensar suas funções e papeis que são bem mais complexos, do 

que desenvolver atividades mecânicas. Segundo Oliveira (1997, pág.44): 

 
Melhorar a qualidade da educação vai além da promoção de reformas 
curriculares, implica antes de tudo, criar novas formas de organização 
do trabalho na escola, que não apenas se contraponha a forma 
contemporânea de organização do poder, mas, que constituam 
alternativas práticas possíveis de se desenvolverem e de se 
generalizarem, pautadas não pelas hierarquias de comando, mas por 
laços de solidariedade que consubstanciam formas coletivas de 
trabalho, instituindo lógica inovadora no âmbito das relações sociais, 
(OLIVEIRA, 1997, pág.44) 

 
 

Getzels (1968, pág.115), analisando o sistema social o divide em duas 

dimensões: dimensão da instituição, quando o indivíduo desenvolve o papel buscando 

realizar o objetivo do sistema; dimensão do indivíduo, quando o mesmo apresenta 

características próprias, juntamente com suas expectativas. Ocorrendo uma grande 
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interação causada pela harmonia da instituição, papel e expectativa resultando no 

comportamento social.  

Como o trabalho que está sendo desenvolvido é com escolas públicas, é 

necessário um aprofundamento sobre a estrutura organizacional de uma escola, onde 

está se diferencia, conforme a legislação estadual ou municipal ou o próprio regimento 

escolar e as concepções de organização e gestão adotada pelos gestores. 

Como a escola apresenta uma hierarquia de relações na sua estrutura 

formal, definidas pelas funções de cada indivíduo, vejamos os conceitos de um 

organograma básico da escola.  

Conselho da Escola ou Colegiado: tem como principal função, democratizar 

as relações de poder e desenvolver atribuições como emitir pareceres, decidir e 

fiscalizar questões que envolvam aspectos pedagógicos, administrativos e 

financeiros. Em regra geral, o conselho é escolhido através de eleição no início do 

ano, composto por: professores, funcionários, pais, alunos, obedecendo uma 

proporcionalidade. 

Direção: coordena, organiza e gerencia todas as atividades da escola, 

auxiliado pelos demais funcionários, obedecendo às leis, regras e determinação dos 

órgãos superiores de ensino e as decisões tomadas na escola pela equipe e 

comunidade. 

Setor técnico administrativo: é composto por secretário, escriturários ou 

auxiliares de secretaria, zelador, vigia e atendentes ao público, respondendo pelas 

atividades que asseguram a realização dos objetivos e funções da escola. 

Setor Pedagógico: Compõe-se de coordenador, desenvolvendo funções 

especializadas de coordenação pedagógica e orientação educacional. Suas funções 

variam de acordo com a legislação estadual e municipal.  

Tem como atribuição principal prestar assistência pedagógica didática aos 

professores em suas respectivas disciplinas e interagir com os alunos, além de 

supervisionar, acompanhar, assegurar, apoiar, avaliar as atividades pedagógicas-

curriculares e relacionar-se com pais e comunidade. A coordenação pode ser restrita 

por disciplina em que o coordenador é especialista ou abranger todas as disciplinas. 

Orientador educacional: atende e acompanha o aluno e cuida da relação 

escola, pai e comunidade. 

Conselho de classe: é um órgão que tem o poder de decidir prevenções e 

correções em relação ao rendimento dos alunos, promover medidas de desempenho 
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escolar dos alunos como promoções e reprovações e melhorar a qualidade dos 

serviços educacionais. 

Com o conhecimento das funções de uma organização escolar, é 

necessário sabermos quais são os elementos constituídos do sistema da organização 

e gestão da escola: planejamento, organização, direção, coordenação, formação 

continuada, avaliação. 

Esses elementos são ações racionais estruturadas e coordenadas, 

realizadas coletivamente por todos que formam a escola para atingir objetivos 

comuns. Para Alonso (1976, pág.112/113): 

 
É interessante observar a questão do papel do aluno na organização 
escolar, em sua analogia com outros tipos de organização o objeto de 
elaboração constitui-se de matéria-prima que sofrerá um processo de 
transformação, a fim de se tornar produto elaborado e assim, possa ser 
oferecido ao mercado consumidor como um “bem”. No caso das 
organizações não utilitárias, isto é, que prestam serviços, a matéria-
prima assume características peculiares, uma vez que se opera 
sempre elementos humanos. É o caso da escola cuja matéria-prima, o 
aluno, assume características especificas e variadas exigindo 
tratamento especial, adequado às suas condições próprias (pág. 
112/113) 

 
 

Segundo Paro (1996, pág.162): “a “coordenação” do esforço de 

funcionários, professores, pessoal técnico-pedagógico, alunos e pais, fundamentada 

na participação coletiva, é de extrema relevância na instalação de uma administração 

no interior da escola”. 

1.2.2. Gestão democrática compartilhada na escola – um caminho que se constrói 

Libâneo (2001, pág.97) diz que “um modelo de gestão democrática 

participativa tem na autonomia um dos seus mais importantes princípios, implicando 

a livre escolha de objetivos e processos de trabalho e a construção conjunta do 

ambiente de trabalho”. 

Libâneo (2001, pág.97) “relata também que a exigência da participação dos 

pais na organização e gestão da escola corresponde a novas formas de relação entre 

escola, sociedade e trabalho que repercutem na escola nas práticas de 

descentralização, autonomia, corresponsabilidade, multiculturalismo”. De fato a 

escola não pode ser mais uma instituição isolada em si mesma, separada da realidade 
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à sua volta, mais integrada numa comunidade que interage com a vida social mais 

ampla. 

Segundo Gadotti e Romão (1977, pág.98) “a participação influi na 

democratização da gestão e na melhoria da qualidade de ensino”. 

Para Libâneo (2001, pág.113-143): “todos os segmentos da comunidade 

podem compreender melhor o funcionamento da escola, conhecer com mais 

profundidade os que nela estudam e trabalham, intensificar seu envolvimento com ela 

e, assim acompanhar melhor a educação ali oferecida”. O autor argumenta também 

que existem dois sentidos de participação articulados entre si: 

 

O primeiro sentido, a participação é ingrediente dos próprios objetivos 
da escola e da educação. A escola é lugar de aprender conhecimentos, 
desenvolver capacidades intelectuais, sociais, afetivas, éticas e 
estéticas. Já o segundo sentido é por meio de canais de participação 
da comunidade, a escola deixa de ser uma redoma, um lugar fechado 
e separado da realidade para conquistar o status de uma comunidade 
educativa que interage com a sociedade civil. Vivemos a prática da 
participação nos órgãos deliberativos da escola, os pais, os 
professores, os alunos, vão aprendendo e sentir-se responsáveis pelas 
decisões que os afetam num âmbito mais amplo da sociedade. 
(LIBÂNEO, 2001, págs.113,143) 

 
 

A percepção democrática-participativa da gestão dar valor o desenvolvimento 

pessoal, a qualificação profissional e a competência técnica. Onde a organização e 

gestão do trabalho escolar solicitam o constante aperfeiçoamento profissional, 

político, cientifico, pedagógico, de toda a equipe escolar. 

A presença da comunidade na escola de maneira especial dos pais tem várias 

decorrências. Prioritariamente os pais e outros representantes participam do conselho 

escolar, da Associação de Pais e Mestres para preparar o Projeto Pedagógico 

Curricular, acompanhar e avaliar a qualidade dos serviços prestados. 

A tarefa de conduzir a comunidade escolar inclui ações que objetivam motivar 

as pessoas envolvidas no sentido de sentirem-se comprometidas com o projeto 

pedagógico da escola e voltadas para um objetivo comum: a vivência democrática. 

Essa vivência traduz o modo como os educandos são preparados para o exercício da 

cidadania. 

Nesse sentido, é importante que no interior da escola, as situações de 

conflitos possam ser explicitadas, vividas e superadas de forma democrática, através 

da discussão, do diálogo e do acordo. É importante que haja possibilidades de 
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expressão das diferenças e que a vivência democrática favoreça a pluralidade. A 

vivência democrática supõe a “convivência”, supõe a sensibilização para valores 

voltados para a igualdade de direitos e oportunidades. 

A gestão democrática, administrada e coordenada pelo gestor, deve ser 

amparada por um projeto pedagógico elaborado e implementado por todos os 

envolvidos na comunidade escolar. Esse processo deve fundamentar-se nos 

princípios que garantam igualdade e participação.  

Deverá incentivar e assegurar a mobilização, a participação de todos e de 

cada um dos envolvidos no sentido de possibilitar a expressão de suas ideias, e que 

as mesmas possam ser discutidas e consideradas no momento de decisão coletiva. 

A escola deve envolver os pais, pois muitos problemas estão localizados na 

educação familiar. Participando, programando palestras, discussões, envolvendo-se 

com a questão, já estarão se conscientizando da necessidade de minimizar o 

problema. 

Paralelamente ao trabalho com os professores, iniciou-se a atividade de 

conquista das famílias para o processo educacional participativo. Sabemos que a 

participação dos pais na escola era apenas uma determinação regimental, onde era 

uma atuação superficial, mais isso foi mudando aos poucos, ou seja, a situação dos 

pais foi evoluindo e houve bastante dificuldade para alguns deles, mas outros 

conseguiram se engajar na vida escolar de seus filhos mais facilmente. 

Percebemos que a interação escola-comunidade ocorre de forma 

diferenciada, dependendo do processo de organização e mobilização da escola e da 

sociedade em que ela está inserida. Compreendemos que a participação efetiva da 

população, não deve restringir-se apenas às reuniões, mas também contribuir para 

uma gestão democrática e participativa da escola. 

Diante isso observamos que é extremamente importante e necessária a 

participação das organizações populares na gestão da escola, pois mostra o exercício 

da cidadania, e democratização das relações na escola e na comunidade.  

1.2.3. Família e escola – Um ponto em comum 

Entre a família e a escola existe um ponto em comum que é a necessidade 

de se buscar formas de articulação para facilitar a aprendizagem do aluno, hoje se vê 
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a educação como algo constante, por toda vida, um processo contínuo e não mais 

como uma etapa a ser realizada.  

Talvez o atual desejo da escola como instituição seja ter a família mais 

próxima dela, para enfrentar as dificuldades encontradas atualmente, as 

intencionalidades e obrigações decorrentes para concretizar essa parceria tão 

almejada. Essa relação não diz respeito apenas aos filhos/alunos, mas a todos, 

familiares, professores e comunidade em geral. Para que uma casa, uma comunidade, 

uma família ou uma escola, funcione é imprescindível que cada uma execute bem a 

sua respectiva função da melhor maneira possível, para que os objetivos sejam 

atingidos.  

Alguns operam sozinhos e outros em conjunto, mas todos atuam em alguma 

parte da instituição de ensino, seja vigilante, bibliotecário, merendeira e outros que 

também fazem parte do contexto escolar. São todos educadores, apesar de, muitas 

vezes, não saberem disso. 

A escola, com certeza, não quer que a família seja responsável pelos 

conteúdos dados, mas que instigue ao filho em suas atividades. É uma parceria entre 

instituições diferentes. O papel da família seria o de estimular no filho o 

comportamento de estudante e cidadão e o da escola seria nortear aos pais nos 

objetivos que a escola espera que o aluno atinja e de criar momentos para que essa 

integração aconteça.  

Embora Perrenoud (2000, pág.104) afirme que não seria possível essa 

cooperação dos que fazem parte do contexto escolar se não houvesse uma facilitação 

do diretor. Para Içami Tiba (2007, pág.63), “as crianças precisam ser protegidas e 

cobradas de acordo com suas necessidades e capacidades, protegidas nas situações 

das quais não seguem se defender, e cobradas naquilo que estão aptas a fazer”.  

Entender que a relação que o aluno mantém com a escola está conexa não 

só com o tipo de família, mas, também com as relações que seus membros mantêm 

entre si. Porque é no momento que o filho é colocado na escola que o sistema familiar 

fica exposto.  

Nesse sentido, a parceria entre essas duas instituições é essencial para que 

o processo de aprendizagem tenha sucesso. Se as desejamos eficazes temos de 

conhecer as características de cada uma e saber as pontes possíveis existentes para 

essa parceria. As duas estão em colapso, sendo criticadas pelo que não fazem e 
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deveriam fazer numa realidade de grandes transformações, embora em meio de 

tantas críticas, ambas ainda sejam instituições valorizadas.  

Podem ser entendidas a escola e a família ou consideradas como sistemas 

humanos em constantes interações que possuem como elemento de união o filho-

aluno. O aluno chega à escola com seus moldes, seus receios, dificuldades e anseios, 

tendo que aprender os valores da instituição e conviver com a diferença. É um 

momento rico e delicado para ele, sua família e para a escola.  

A busca de uma boa relação entre família e escola precisa fazer parte de 

qualquer trabalho educativo que tem como foco a criança. Além disso, a escola 

também desempenha uma função educativa junto aos pais, debatendo, dando 

informações e conselhos, falando sobre os mais diversos assuntos, para que família 

e escola, em auxílio mútuo, possam gerar uma educação integral da criança. Uma 

relação baseada na divisão do trabalho de educação de crianças e jovens, envolvendo 

expectativas mútuas. 

Conforme o art.18 do Estatuto da Criança e do adolescente (E.C.A) rege que, 

”é dever de todos velar pela dignidade da criança e do adolescente, pondo-os a salvo 

de qualquer tratamento desumano, violento, aterrorizante, vexatório ou constrangedor 

(2004, pág.13) ”. Dessa forma, quando a escola básica é concebida como um campo 

em que estão em jogo as conjunturas políticas, sociais e econômicas sobrepostas na 

produção e disseminação dos códigos culturais e hegemônicos.  

Significa envolver com o dado ampliador em que estão implicados o poder e 

suas múltiplas dependências com o saber. Não se pode deixar de citar algumas 

informações dadas por Heidrich (2009, pág. 26-30), conselhos que certamente podem 

auxiliar nessa participação tão almejada por todos. São eles: acolhimento; apresentar 

a escola e os funcionários à família; fazer uma entrevista com os pais e os alunos; 

assegurar a participação no projeto político pedagógico.  

Essa clareza e exposição da circunstância deixam todos mais tranquilos e 

conscientes das dificuldades e das possíveis soluções e imprevistos que poderiam 

aparecer no caminho nos quais todos estariam ali, para dar sugestões e escolher 

juntos possíveis soluções. 
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CAPÍTULO II - OS PAIS COMO INSENTIVADOR DA APRENDIZAGEM E 

DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA 

As dificuldades no desenvolvimento e na colaboração que existe entre as 

duas das mais importantes que são as instituições de ensino e a família no geral é 

gerar resultados positivos que fortaleçam nesse entendimento que tem a necessidade 

mútua da cumplicidade. 

Já sabemos que a família e a escola têm o dever de se fazer cumprir o seu 

papel que consiste na aprendizagem do ser humano, as duas tem a mesma função, 

promover uma educação continuada, sem questionar os métodos que cada um usa 

para melhor favorecer esse plano educacional. 

“Vários autores tem discutido os diferentes mecanismos e estratégias de 

integração entre país e escalas, reconhecendo suas particularidades e apontando os 

pontos que favorecem e dificultam tal relação”. Mas, a primeira grande dificuldade está 

em definir o tipo de envolvimento que deve acontecer entre as duas instituições. 

Estudiosos apontam cinco tipos de envolvimento entre os contextos familiar e 

escolar: obrigações essenciais dos pais (promoção do desenvolvimento integral da 

criança, como por exemplo, os cuidados com a saúde); obrigações essenciais da 

escola (diz respeito às formas em que a escola viabiliza a participação dos pais, como, 

por exemplo, a explicitação do funcionamento geral da escola); envolvimento dos pais 

em atividades de colaboração (refere-se à participação dos pais em atividades 

extracurriculares como, por exemplo, organização de eventos); envolvimento dos pais 

em atividades que afetem a aprendizagem e o aproveitamento escolar (o principal 

exemplo é o auxílio que os pais prestam aos filhos para que façam a “lição de casa”); 

envolvimento dos pais no projeto político-pedagógico da escola (reflete a participação 

efetiva dos pais nas tomadas de decisões quanto às metas e os projetos da escola). 

Essa é sem sombra de dúvidas uma das atitudes mais coerentes tanto por 

parte da escola como dos pais em firmar um acordo que garanta que todas essas 

atribuições funcionem na sua totalidade.  

Todavia, pesquisa demonstram que a participação dos pais é sempre 

bastante restrita e as famílias apenas são convidadas a se envolverem em atividades 

escolares secundárias, sendo dificilmente convidadas a participar da elaboração e do 

desenvolvimento dos projetos pedagógicos da escola.  
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De tal maneira fica cada vez mais difícil incluir a família na decorrência desse 

processo pedagógico, se houvesse uma parceria firmada pelas duas instituições, a 

escola e a família, já tiveram percorrido um longo caminho e avançando cada dia mais 

no que se refere a aprendizagem. 

Muitas vezes um envolvimento inadequado traz efeitos controversos aqueles 

esperados e desejados. Existem alguns efeitos perversos no tipo de envolvimento e 

estratégias de construção da relação escola e família presente na atualidade, entre 

eles: 

✓ Atribuição de papel acadêmico à família; 

✓ Negação na distinção entre a educação formal e a educação informal; 

✓ Reforço das classificações escolares, exclusão e fracasso escolar; 

✓ Reforço da divisão sexual do trabalho de cuidado e educação infantil; 

✓ Ampliação dos deveres domésticos das mães: o trabalho acadêmico; 

✓ Reforço da descriminação de classe, raça, gênero, pela criação de 

estruturas hierarquizadas diferenciadas de participação escolar. 

As pesquisas têm demonstrado que os pais estão constantemente 

preocupados e envolvidos com as atividades escolares dos filhos e que dirigem a sua 

atenção à avaliação do aproveitamento escolar, sendo isso independentemente do 

nível sócio econômico ou escolaridade. 

O que dizem algumas pesquisas sobre a relação escola e família. Maria José 

Braga Viana realizou uma pesquisa exatamente sobre a longevidade escolar em 

família de camada populares. Pesquisa comprovou que existem maneiras particulares 

de a família participar da construção do sucesso escolar dos filhos. 

Os mesmos dados foram encontrados em pesquisa com 860 países das cinco 

regiões do Brasil, contatando que as famílias se mostravam desejosos de ter 

participação ativa na vida escolar de seus filhos. 

Elizbeth Polty, ao investigar a interação entre família e a criança com 

dificuldades de aprendizagem, afirma que o papel da família é essencial no processo 

de construção de uma nova relação com o saber, as crianças que contaram com a 

compreensão e ajuda adequada dos pais e da escola apresentaram sensível redução 

nos conflitos emocionais resultantes do continuo fracasso. 

As questões apresentadas pelas autoras ilustram bem e confirma de modo 

bem mais esclarecedor, que quando a família se faz presente no ambiente escolar, 
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tomando por sai atividades atribuídas até então a escola, esse contexto poderá ser de 

grande valia no andamento desse processo de aprendizagem. 

Maria Alice Nogueira, ao relatar uma investigação sobre a trajetória de 

estudantes provenientes de famílias cujos pais são professores universitários com alta 

formação, também oferecem importantes contribuições sobre a relação entre escola 

e família. 

Feita esta constatação, fica claro que quanto maior for o comprometimento da 

família com a escola, maior a chance de obter alunos e professores com maior 

capacidade de compromisso com a educação. 

A autora Ruge Grossi Milani retrata um importante fator que contribui no 

comportamento das crianças e na desestruturação familiar que acontece com a 

violência doméstica. 

As crianças vítimas de violência doméstica apresentam um baixo 

desenvolvimento na sua vida escolar, e por sua vez carrega sobre si as 

responsabilidades que deveriam ser atribuídas aos pais ou a seus responsáveis que 

deveria ser atribuída aos pais ou a seus responsáveis, isso implica em sua rotina um 

tempo maior dedicado ao trabalho quando deveria usar esse tempo para os estudos 

e as suas atividades escolares. 

A autora relata que a sociedade atual atravessa profundas transformações 

familiares e socioculturais que se podem configurar em condições de risco 

psicossocial. Neste sentido, as dificuldades comportamentais, muitas vezes, vão 

mostrar-se associados a esse contexto de vida. 

Muitos estudos vêm sendo desenvolvidos com a finalidade especifica de 

delimitar as consequências da violência doméstica sobre o desenvolvimento infantil, 

tais estudos têm buscado explorar a violência doméstica nas suas diferentes formas, 

com a violência física, psicológica e sexual, a negligencia e a violência interparental, 

presenciada pela criança. 

Pesquisadores encontram maior frequência de comportamento em crianças 

maltratadas e ainda mais déficits nas habilidades sociais e menor resiliência egoica, 

ou seja, menor flexibilidade no controle dos impulsos, o que dificulta a regulação 

efetiva do afeto e do comportamento. Nos estudos em questão, os efeitos da violência 

sobre o comportamento foram mediados pela competência social e pela resiliência 

egoica (egoica = egoísmo). 
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Levando em consideração que o Conselho Tutelar tem um caráter de provisão 

de suporte, há a necessidade de estudos sistemáticos sobre como se encontram as 

crianças e as famílias atendidas pelos órgãos posteriormente a situação de violência, 

tendo em vista que recebam medidas de proteção. 

Ao se destacas o papel de provisão de suporte a criança e a família por parte 

do Conselho Tutelar, enquanto um serviço de proteção a um risco amplamente 

reconhecido como a violência doméstica, elas podem estar correndo o risco de 

manutenção do comportamento agressivo e antissocial, devido a percepção de seres 

bem-aceitas socialmente. 

Apesar da família e a escola serem os principais contextos de 

desenvolvimento humano, poucos estudos científicos tem-se dedicado a 

compreender de forma sistemática a relação existente entre a escola e a família. Se 

por um lado, a relevância da família e da escola como contextos privilegiados de 

desenvolvimento humano está bastante consolidada em virtude dos estudos da 

psicologia da família e da psicologia do desenvolvimento, por outro lado os aspectos 

que constituem e intervém na relação entre estres dois contextos, sejam como 

barreiras à colaboração ou contribuindo para sua promoção, ainda não estão 

suficientemente estabelecidos, ocorre então, que um dos reflexos do baixo 

desenvolvimento de pesquisas cientificas voltadas a intersecção que se estabelece 

cotidianamente entre família escola e a sociedade como um todo, uma vez que o 

indivíduo está ligado diretamente a esses três grupos. O indivíduo pertence primeiro 

a sua família, em segundo ao núcleo escolar e por último a sociedade. Os três grupos 

são responsáveis pelo indivíduo como um todo. 

Segundo as autoras, Ana Carolina, Rute Grossi, Solange Franci e Luciane 

Guimarães, os estudiosos sobre a família e sua influência no desenvolvimento dos 

filhos tem sido alvo de interesse de profissionais de diferentes áreas.  

O primeiro grupo ao qual o ser humano pertence, convencionalmente 

denominada família, é algo muito velho e paradoxalmente muito novo. É fato que a 

família, assim como as demais instituições sociais, vem passando por mudanças que 

redefiniram sua estrutura, seu significado e o seu papel na sociedade. 

Independente do seu formato, a família está inserida dentro de um contexto 

sociocultural e apresenta um caráter dinâmico em seu funcionamento que faz com 

que, através dos vínculos afetivos, seus componentes desenvolvam os próprios 
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códigos de referências e de crenças que resultam em uma espécie de cultura familiar 

própria.  

A estabilidade da família e de seus membros está na dependência direta do 

padrão de equilíbrio e intercambio emocional, no qual o comportamento de um 

membro é afetado por todos os outros. Assim, problemas na vida familiar dente os 

quais o divórcio, podem ter efeitos de diferentes alcances sobre a saúde mental da 

família e de seus componentes. O divórcio dos pais, pode ter um impacto muito grande 

sobre o desenvolvimento infantil, pois representa, para uma criança, uma fase 

marcante da sua vida. Entretanto, dependendo do comportamento dos pais, essa fase 

pode ser vivida de forma tranquila ou atribulada. 

De acordo com as autoras o tipo de relação que a família vive, afeta 

diretamente no processo de construção de qualquer indivíduo, desde as relações 

estáveis como um ponto positivo na vida do indivíduo, quanto nas relações turbulentas 

que afetam de modo negativo a vida desse indivíduo. 

As autoras afirmam que este tema começou a despertar a atenção, pois é 

uma prática que vem sendo denunciada de forma recorrente. Sua origem está ligada 

à intensificação das estruturas de convivência familiar, o que fez surgir em 

consequência, maior aproximação dos pais com os filhos. Assim, quando da 

separação dos genitores, passou a haver entre eles uma disputa pela guarda dos 

filhos, algo impensável até algum tempo atrás. 

No entanto, muitas vezes a ruptura da vida conjugal gera na mãe sentimento 

de abandono, rejeição, traição, surgindo uma tendência vingativa muito grande. 

Quando não consegue elaborar adequadamente o luto da separação, pode surgir um 

processo de destruição por meio do qual procura desmoralizar o ex-cônjuge, 

A Síndrome de Alienação Parental (SAP) é o termo proposto para a situação 

em que a mãe ou o pai de uma criança a treina para romper os laços afetivos com o 

outro genitor, criando fatores sentimentos de ansiedade e temor em relação ao outro 

genitor. 

Esse é um dos principais problemas que afetam as famílias, com isso fica fácil 

perceber na escola alunos que trazem na bagagem um assunto ainda pouco 

questionado por parte dos professores em relação a família, uma vez que a escola 

poderá ser mal interpretada, e assim vai ficando cada vez mais difícil atingir um nível 

de aprendizagem quando é preciso deixar de tratar um problema que deveria ser 

discutido entre ambas instituições. Sendo assim a escola bem como a família vai 
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armazenando problemas que nunca serão postos como algo que dificulta na 

aprendizagem do aluno. 

As autoras atribuem os conflitos conjugais entre os pais geram na criança 

muita ansiedade.  

Quando tais conflitos levam a separação dos pais, os filhos lidam com essa 

situação de diversas maneiras, dependendo da forma como os genitores lhe explicam 

os reais motivos que os levam ao divórcio. 

Neste sentido, a presente pesquisa teve como objetivo caracterizar os 

interesses entre a Síndrome de Alienação Parental e a depressão infantil para a 

realização do estudo procedeu-se uma pesquisa bibliográfica no qual se buscou 

identificar autores que tratam da dinâmica familiar e do divórcio parental segundo a 

perspectiva psicanalítica. 

A depressão infantil pode ocorrer em casos como o da Síndrome de Alienação 

Parental, não é fácil perceber, pois como todas as síndromes, a depressão infantil 

necessita de um estudo feito sob um olhar psicológico que pode ser realizado dentro 

da família, como aprofundar para um caso a ser estudado também dentro da escola, 

alguns especialistas apostam que os estudos feitos com psicólogos juntos aos 

professores podem trazer resultados relevantes nessa área que diz respeito a uma 

depressão infantil. 

De acordo com as autoras no que diz respeito a depressão infantil, o termo 

“depressão”, na linguagem corrente, tem sido empregado para designar tanto um 

estado afetivo normal (a tristeza) quanto um sintoma, uma síndrome e um (ou várias 

doenças). Enquanto sintoma, a depressão pode estar presente nos mais variados 

quadros clínicos, entre traumáticos. A depressão na infância e na adolescência 

começou a ser mais estudada a partir da década de 1960. Com o desenvolvimento de 

estudos e pesquisas sobre transtornos de humor em crianças e adolescentes, não há 

mais dúvidas de que a depressão atinge as pessoas em diferentes faixas etárias. 

A depressão infantil é atualmente um dos principais transtornos de 

comportamento da infância, uma vez que ela acarreta séria comprometimentos no 

desenvolvimento social, emocional e cognitivo da criança, despertando o interesse e 

a inquietação em profissionais de distintas áreas. 

[...] as crianças depressivas podem sofrer de quadro classes principalmente 

de dificuldades, que estão relacionadas ao pensamento, às emoções, ao 

comportamento e aos processos psicológicos[...]. Os problemas com o pensamento 
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podem ser: dificuldades de concentração, indecisão, sensação de inutilidade, 

pensamentos mórbidos e sentimentos de culta excessiva. Os problemas emocionais 

se apresentam em forma de abatimento irritabilidade, interesse ou prazer reduzido 

nas atividades e falta de expressão ou variação emocional. As dificuldades 

comportamentais são percebidas na agitação ou na letargia, e as dificuldades 

psicológicas podem incluir muito ou pouco sono, falta ou excesso de apetite, fadiga e 

falta de energia. Estes sintomas, de uma forma geral, são utilizados para o diagnóstico 

da depressão infantil. 

É importante ressaltar que, além de afrontar questões éticas, morais e 

humanitárias, e mesmo bloquear ou distorcer valores e o instinto de proteção e 

preservação dos filhos, o processo de alienação parental também agride frontalmente 

o dispositivo constitucional legal, uma vez que o artigo 227 da Carta Maior versa sobre 

o dever da família em assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, 

o direito constitucional a uma convivência familiar harmônica e comunitária, além de 

coloca-los a salvo de toda forma de negligencia, discriminação, exploração, violência, 

crueldade e opressão. Nesta mesma perspectiva o artigo 3º do Estatuto da Criança e 

do Adolescente também garante esses direitos.  

Tudo isso poderá desenvolver na criança quando estiver na fase adulta o 

interesse pelo álcool, pelas drogas, por uma série de malefícios causando até uma 

depressão como consequência, esses são tipos de conflitos que somente poderá ser 

derrotado com a força de vontade e com ajuda de um profissional, psicólogo ou 

terapeuta. Aliás a terapia familiar se encaixa perfeitamente na solução de casos de 

alienação parental. 

[...] cabe aqui salientar que a alienação também se dá e na maioria das vezes 

ocorre não de maneira explicita sob forma de brainwash – (lavagem cerebral), mas, 

sim de maneira velada, bastando, por exemplo, que a mãe, diante de despretensiosa 

e singela resistência do filho em visitar o pai, por mero-cansaço ou por querer brincar, 

nada faça, pecando por  omissão e não estimulando nem ressaltando a importância 

do contato entre pai e filho ou mesmo transformando e publicizando uma trivial 

discursão caseira em verdadeiro ambiente de casos e motivos para desencadear o 

egoístico processo destrutivo.  

A alienação parental não afeta apenas o progenitor alienado, mas também 

todos aqueles que cercam, como familiares e amigos, privando a criança de um 
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convívio saudável com todo um núcleo familiar e afetivo do qual faz parte e ao qual 

deveria permanecer integrada. 

O referente estudo tem como objetivo esclarecer a relação que na maioria das 

vezes é tratada como Síndrome uma vez que essa alienação é feita a partir dos 

próprios pais, que ao invés de buscar caminhos que aproximem os filhos dos pais, 

preferem entrar em uma guerra de troca de ofensas e discussões sem nenhuma 

fundamentação. 

Segundo Winncott, a sociedade, uma vez constituída por indivíduos, 

alcançará sua maturidade com a participação de pessoas emocionalmente mais 

saudáveis. Reforçar o papel de destaque atribuído a família, considerando o jogo 

afetivo vivido dentro dela como um preparo perfeito para a vida. Para ele, a família 

será sempre referida como o lugar adequado para o desenvolvimento tanto da 

individualidade quando da sociabilidade.  

Assim, caso os pais se divorciem, é importante que a criança tenha a certeza 

de que os pais estão anulando somente o vínculo que havia entre o casal e que não 

deixaram de amá-lo uma vez que ela tem a necessidade de ser protegida e amada 

por ambos os pais. 

Os pais precisam ter o conhecimento sobre os seus sentimentos, afinal existe 

ex-casal, mas nunca existirá um ex-pai, uma ex-mãe ou um ex-filho. 

Sexualidade: a importância da família e da escola como formadores sexuais. 

Por Márcio de Oliveira e Eliane Rose Maio, que dizem que abordam assuntos sobre 

sexualidade ainda parece ser um tabu na atual conjuntura. Talvez pela formação que 

as pessoas têm, talvez pelo contexto familiar ou pelo contexto social, mas por que há 

tanto receio em se discutir sobre um aspecto intrínseco a nos desde o útero até a 

morte? Porque há receio em se falar de sexualidade, reprodução, orientação sexual? 

Quem deve discutir? A escola? A família? Este texto propõe alguns apontamentos a 

respeito dessas temáticas focalizando, especialmente, os núcleos familiar e escolar. 

Vivemos hoje em uma sociedade que facilmente distorce esse tipo de conceito 

quando o assunto é orientação sexual até mesmo dentro do ambiente familiar é fácil 

e visível encontrar essa discordância que de onde deviam partir essa orientação, 

enfrentar ou melhor abordar um assunto que seria até então destinado somente a 

família, não é só visto como um tabu, mas encarado como inversão de valores, 

tornando o assunto desnecessário e desinteressante na maioria das vezes.  
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A partir disso, algumas questões passam a nortear este estudo: de que, [e p 

dever de educar sexualmente um indivíduo? Qual a melhor forma de introduzir essa 

educação? 

Desde pequenos, somos ensinados a conviver em sociedade. A primeira 

instituição que começa a “moldar” os sujeitos é a família, seja ela constituída de pai 

ou mãe, sejam de dois pais ou duas mães. Assim, conforme nosso sexo biológico, 

seremos educados de determinadas formas. A respeito dessa diferenciação na forma 

de agir. 

O mundo como homens e mulheres se comportam em sociedade corresponde 

a um intenso aprendizado sociocultural que nos ensina agir conforme a prescrições 

de cada gênero. Há uma expectativa social em relação à maneira como homens e 

mulheres devem andar, falar, sentar, mostrar seu corpo, brincar, dançar, namorar, 

cuidar do outro, amor, etc. 

O debate toma proporções diversas. Pais e mães, ao mesmo tempo em que 

afirmam não ter conhecimento para educar sexualmente seus filhos, dizem, também, 

que a escola não é lugar para tal tarefa. Da mesma forma, professores defendem que 

a escola é que deve trabalhar com os conhecimentos científicos, mas não há tempo 

para trabalhar com a sexualidade.  

Nesse contexto, a educação sexual [...] é criticada por uma parcela pequena, 

porém efetivamente significativa de professores e elementos da comunidade como 

um trabalho não da escola trabalho não da escola, mas da família. A nosso ver, a 

educação sexual deve ser realizada, sempre, em conjunto: família e a escola. É o que 

buscamos discutir adiante. 

No entanto, os pais e os professores não detêm todo conhecimento para 

trabalhar com o tema sexualidade. Ainda assim, alguns pontos são fundamentais para 

os pais e/ou educadores discutirem tal tema, quando este for solicitado. O trabalho de 

educação sexual deve implicar [...] uma visão de conjunto e um quadro de referências 

alimentado pelo diálogo, por princípios de justiça, equidade e valores democráticos. 

Assim, alguns aspectos deveriam ser retirados de nossos diálogos e intervenções.  

[...] devem ser evitadas posturas banalizadas por pressupostos 

assimilacionistas, essencializantes ou medicalizado, bem como os posicionamentos 

embalados por disposições diferencialistas, particularistas, regressivas ou separatista.  

Conforme o texto apresentado pelos autores a participação da família, junto 

com escola são essenciais nessa construção do conhecimento e do entendimento 
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para a vida sexual de uma criança, é a partir do diálogo que vai se transformando a 

realidade do indivíduo para um despertar bem mais rico no que se refere ao 

entendimento da vida sexual. 

Os autores apontam que aos poucos as famílias vêm apresentando menos 

resistência para abordar o tema sexualidade e orientação sexual. Mas, ainda, muitas 

vezes esse papel é repassado a escola. De acordo com os Parâmetros Curriculares 

Nacionais (PCNs). 

A família, parece não ter muita consciência do quão grande e decisivo é seu 

papel na educação sexual de uma criança. O carinho demonstrado entre pai e mãe, 

pai e pai, mãe e mãe entre os responsáveis, bem como a relação afetiva dentro de 

casa são alguns exemplos de demonstração de afeto e também de demonstração 

sexual que a criança passa a observar. Essas relações, porém, devem ser 

demonstradas de forma que não haja excessivas brigas, nem receio com relação a 

abrações e beijos. É importante valorizar o respeito, a gratidão, o diálogo, o carinho, 

para que assim, a criança desenvolver a ideia de que sexo, sexualidade e suas 

relações não são algo ruim, sujo e vergonhoso.  

As soluções para responder a essas questões conflituosas devem ser bem 

analisadas por parte dos pais em relação ao assunto sexualidade.      

Ainda de acordo com os autores, a educação sexual deve continuar na 

escola? Como devem agir os professores com respeito a esse tema? Deve-se utilizar 

o senso comum ou explicações cientificas? Os professores devem abordar o tema ou 

apenas fingir que não viram as dúvidas sobre sexo, sexualidade e suas vertentes? 

De acordo com os estudos feitos à respeito dessa temática, o papel do 

professor sexual, bem como deixar bem esclarecida todas as respostas feita no 

ambiente escolar, não deverá ser um tabu entre professores e alunos, mas um 

assunto que trabalhe com fundamento e com propostas que sejam do interesse de 

ambas as partes, o aluno e seus questionamentos devem estar aptos ao 

conhecimento uma vez que esse tema sexualidade já faz parte do documento DCN 

(Diretrizes Curriculares Nacionais). 

Os autores apresentam o seguinte contexto: o tema sexualidade é proposto 

em documentos da educação como nas DCN (Diretrizes Curriculares Nacionais) e nos 

PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais). Os profissionais que trabalham com 

crianças dentro da escola e também os que atuam fora dela, devem estar atentos 
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acerca das atitudes sexistas que podem cometer. Destacamos o fato de que há muitas 

personalidades diferentes no contexto escolar e todas elas devem ser respeitadas. 

Algo importante que as escolas deveriam ofertar aos educadores, e que pode 

ser possível de se fazer, é um grupo de discussões entre os próprios professor, equipe 

pedagógica, zeladores, secretários, etc, sobre o tema sexualidade. Nesse contexto, 

pensamos que eles sanariam, primeiramente, as próprias dúvidas, para então 

adentrem na escola e/ou em sala com suas ansiedades e preocupações já discutidas. 

As crianças chegam a escola com um pensamento “já formado” acerca das 

informações que aprendem cotidianamente sobre o manejo de alguns objetos, modo 

de tratar as pessoas, etc. Nesse sentido, os professores devem partir desses 

conhecimentos para progredir ao abordarem conhecimentos científicos. Por meio 

dessa bagagem de experiência de vida que as crianças já têm, o educador vai 

descontruindo e/ou construindo novos conhecimentos.  

[...] tomar a prática vivida pelos alunos como o ponto inicial do planejamento 

e da implementação do currículo e do ensino parece, assim, ser algo que precisa ser 

jeito e benfeito, pelos professores de nossas escolas. Embora tal princípio esteja 

sempre presente no discurso acadêmico, sua explicação nas salas de aula ainda é 

insatisfatória: alguns professores continuam a ignorá-la, outros não entenderam 

suficientemente bem, e outros, ainda não conseguiram operacionaliza-lo com 

sucesso. 

Acreditamos que “o reconhecimento da escola na educação sexual pode ser 

acentuado na medida em que há a conscientização de que, pela educação [...] é 

possível atingir um grande número de crianças e adolescentes. Com isso, 

entendemos que, mesmo quando a criança não recebe uma educação sexual de 

qualidade ou consciente, a escola – pelo fato de atender a milhares de crianças e 

adolescentes, pode dar conta desse papel, fazendo com que o conhecimento chegue 

a todos os sujeitos que por ela passarem. 

Sabemos que esse é um processo que se atribui tanto a família, quanto a 

escola, ambos são responsáveis na função de educar e ensinar a compor a formação 

do ser humano, o presente estudo trabalha de investigar a relação da criança com 

seus familiares, bem como a relação que existe da criança com a escola. 

Essas são áreas que apresentam dificuldade em seu processo de 

aprendizagem, uma vez que a família responsabilize a escola no que diz respeito a 
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aprendizagem, enquanto isso a, escola culpa a família pela falta de compromisso junto 

ao trabalho que a escola faz. 

As autoras Vanilza Valentim dos Santos e Sheila Maria Rosim, apontam tanto 

a família quanto a escola são instituições educativas às quais se tem atribuído 

importante papel na formação do sujeito. A elas, escola e família, delega-se a função 

de atender a criança em suas necessidades físicas, emocionais e intelectuais. 

Estudos apontam para a grande importância que a família tem sobre o bem-estar de 

seus filhos. Nesse sentido, objetivo do presente estudo é o de investigar como o 

vínculo existente entre a criança e o seu meio familiar pode influenciar o 

comportamento que ela venha a manifestar na escola, mas especificamente, nas 

dificuldades de aprendizagem. Dessa forma, será enfocado, no primeiro momento, o 

papel da família no processo de aprendizagem e desenvolvimento da criança, 

compreendendo que os núcleos familiares, por meio das relações estabelecidas, 

influenciam diretamente o processo de formação do sujeito. 

2.1. AS RELAÇÕES FAMILIARES 

Para compreendermos como as relações familiares influenciam o processo de 

aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo e social, buscaremos o conceito da 

família e como está se constitui na sociedade atual. 

O ser humano necessita de condições favoráveis para seu desenvolvimento 

físico, cognitivo e emocional, enfim, para se estruturar enquanto sujeito que interage 

em sociedade e consequentemente, também para aquisição de conhecimento. A 

família é o núcleo social pelo qual a criança tem a possibilidade de aprender e 

desenvolver sua personalidade, segundo valores sociais e morais. Mesmo 

considerando as influências externas na formação do sujeito, sabemos que é no 

âmbito familiar que a criança adquire as estruturas e valores que lhe irão acompanhar 

pela vida. A família se define, então, como sendo uma estrutura social básica, com 

entre jogo diferenciado de papeis, integrado por pessoas que convivem por tempo 

prolongado, em uma inter-relação reciproca com a cultura e a sociedade, dentro da 

qual se vai desenvolvendo a criatura humana, premida pela necessidade de limitar a 

situação narcísica. 

Diante de todo esse processo, podemos perceber a importância que o núcleo 

familiar oferece no decorrer da formação do indivíduo, esse processo não se preocupa 
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apenas com a aprendizagem do indivíduo, mas também na sua formação como 

cidadão dentro da sociedade, vale ressaltar ainda a importância da escola na 

formação individual de cada um. 

Conforme as autoras, o conceito de família não pode ser considerado unívoco, 

pois ao longo da história da humanidade é possível descrever várias estruturas e 

modalidades assumidas por essa instituição, que agrega à sua função os fatores 

biológicos e psicossociais para o desenvolvimento do sujeito, assim como da própria 

estrutura da sociedade. É importante que esse conceito seja visto como sendo um 

núcleo amplo de pessoas que não se restringe apenas ao pai, mãe e filhos, mas sim 

como um modelo natural de interação entre pessoas que convivem em um mesmo 

espaço durante um período de tempo mesmo que não estejam unidos por laços 

consanguíneos. 

A ideia de família como sendo um núcleo mais amplo se justifica, uma vez que 

a organização de família que estão estruturadas diferentemente do padrão pai, mãe e 

filhos são comuns na sociedade contemporânea. Portanto o termo “família” engloba 

diversos aspectos e formas de organização familiar, passando de modelo formal, pai, 

mãe e filhos, para estruturas constituídas por dois ou mais núcleos.  

As autoras apresentam a família a partir de uma visão que norteia de modo 

particular e singular sua composição familiar, pai, mãe e filhos. 

A cultura de uma família nutre-se das normas que recebe da sociedade a que 

pertence e sobre as quais exerce igualmente determinada influencia. Por ideologia de 

família entendemos suas aspirações, seus anseios por obter determinados resultados, 

que se podem situar dentro de extensa gama: a incorporação de valores morais ou 

corporais; a concretização de valores familiares, a aquisição de valores derivados de 

conhecimento, do aperfeiçoamento do caráter, etc.  

Confirma-se assim a importância do papel da família em conjunto com a 

escola no desenvolvimento social e cognitivo da criança, uma vez que ambas fazem 

parte do contexto de formação do sujeito. 

É evidente que, sendo o desenvolvimento um processo global, qualquer 

dificuldade está relacionada tanto a características próprias da criança quanto a 

atitudes da família e da escola, afetando sempre a criança enquanto pessoa. Portanto, 

é superimportante assumir-se a postura de que a produção é o resultado da inter-

relação de toda essa rede que constitui o contexto de sua vida.  
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As concepções de professoras e familiares sobre a contribuição da afetividade 

no processo de ensino e aprendizagem, sob a visão das autoras Gisele Alves 

Montognoli e Luciana Maria Caetano. 

O processo de ensino-aprendizagem requer compreensão em suas diferentes 

dimensões, compreensão essa fundamental para o sucesso de qualquer estudante. 

Todo professor precisa ter ciência de sua importância enquanto mediador do processo 

de construção do conhecimento e de que deve acompanhar seus alunos e conhece-

los de modo a possibilitar uma relação amigável a eles. Por outro lado, a contribuição 

da família também se torna fundamental para o sucesso dos estudantes. Por tanto, os 

pais devem fazer parte do processo de aprendizagem, estimulando e participando 

com os filhos do processo escolar.  

Portanto, é importante o envolvimento da família diretamente com a escola, 

sendo assim o processo de ensino-aprendizagem, fluirá muito mais rápido com essa 

parceria, quando a família e a escola caminham juntos, sempre com visão em alcançar 

o mesmo objetivo fica fácil reconhecer o trabalho feito por ambas instituições: família 

e escola.  

Quando a família valoriza o trabalho da escola, bem como a escola procura 

promover ações que ajudam a tratar dos problemas que os alunos arrastam de suas 

famílias para dentro da escola tem-se a chance de obter bons resultados que 

favoreçam única e exclusivamente o aluno. É preciso reconhecer que um sem o outro 

pouco se pode fazer em virtude de uma boa aprendizagem, é ainda um processo 

longo, pois não somente a família, mas a escola também precisa com urgência romper 

as barreiras das dificuldades para que um dia o alivio chegue de forma positiva nas 

instituições que garantem a formação do indivíduo dentro da sociedade como um todo. 

Família, escola e educação é igual uma chave, abre qualquer porta para que o 

indivíduo se estabeleça e garanta seu espaço, com o compromisso de assumir seus 

deveres bem somo suas responsabilidades.  

As autoras tratam a afetividade na relação professor-aluno e na relação 

ensino-aprendizagem. O sujeito já nasce imerso em um mar de compromisso, os quais 

deverá cumprir para o regozijo de seus familiares. E o que dizer da escola, que é vista 

como espaço de formação de valores e preparação do indivíduo para o sucesso. 

Diante de uma sociedade que espera cada vez mais de cada um, há que se discuta a 

elação de expectativa da família.  
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A quanto é que quando uma criança apresenta problema de aprendizagem, 

todo esse conjunto expectativas depositadas nela, pela escola e pelos familiares 

tendem a ruir. O professor não se pode limitar a espera que o aluno assimile os 

conhecimentos sistematizados em seu próprio ritmo, mas sim atuar como um 

facilitador para que a construção dos referidos conhecimentos se efetive. Segundo a 

análise dos elementos envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.   

Entender a escola como um espaço que privilegie a dimensão afetiva, 

contemplando a autoestima e o reconhecimento das potencialidades de cada um é 

colaborar para o desenvolvimento pleno dos alunos. 

Nesses casos os processos de afetividade influenciam de maneira positiva na 

aprendizagem dos seus alunos. Outro elemento que enriquece no campo da 

afetividade é quando o aluno é estimulado em suas funções, esse é um gás que 

produz no aluno a vontade de querer vencer sempre novos desafios, quando o aluno 

é estimulado a pensar, a criar algo novo, com a certeza de que ele pode vencer seus 

medos e encarar positivamente os desafios que tiverem a sua frente, no momento em 

que a escola trabalha essa posição de enfrentamento, está dando ao aluno suporte 

para crescer e vencer desafios. Sejam eles na vida escolar ou em sua vida dentro da 

sociedade. 

De acordo com as autoras, todos sabemos que as crianças desmotivadas 

manifestam pouca participação e a partir de nossos estudos podemos inferir que não 

demonstrar energia, interesse ou vontade para aprender ou estudar. 

Assegurar a criança o direito de aprender é contribuir de modo a valorizar o 

sujeito que aprende, o aluno. Assim quando o professor possibilita aos seus alunos o 

acesso aos acontecimentos sistemáticos de forma organizada e atraente, ele permite 

que a aprendizagem ocorra de maneira simples e natural.  

A teoria piagetiana permite uma análise interessante sobre essas dimensões 

ao considerar a afetividade e a inteligência como aspectos inseparáveis irredutíveis e 

complementares. Além do mais a teoria de Piaget [...] preconiza a construção a 

construção de estruturas e estas não se restringem aos aspectos da inteligência. 

A compreensão sobre a importância das dimensões afetivas e cognitivas é 

fundamental. Observamos que na teoria piagetiana a afetividade não é comprometida 

como sentimentos, como acontece no senso comum, mas com a energia possível 

para acelerar ou retardar o processo de aprendizagem. É importante salientar que a 
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afetividade não modifica as estruturas de inteligência, apenas age sobre ela de novo 

a favorecer ou retardar o processo de desenvolvimento. 

Afetividade é, assim energia, impulso, motivação das condutas, é o que dirige 

o sujeito para um (e não para outro) objeto é o que faz com o sujeito escolha e valorize 

uma (e não outra) ação. 

Em uma dissertação de Mestrado, Andreia Osti estudou como professores se 

posicionam diante de alguns dito “com dificuldade de aprendizagem” sua pesquisa 

tinha como objetivo caracterizar o que são tais dificuldades na concepção dos 

professores. Segundo ela, “os professores devem estar, ou melhor, devem ser 

habilitados para detectar os sintomas das dificuldades de aprendizagem e saber como 

trabalha-las em classe”. Isso significa que a intervenção do educador é crucial no 

processo de aprendizagem e desenvolvimento de seus alunos, por isso é importante 

analisar sua conduta diante dos estudantes com dificuldades. 

De acordo com a autora, a participação do professor nesse processo é 

fundamental, visto que quando alguns alunos são enquadrados como “difíceis para 

aprender” parece que ao contrário do que se esperava, a relação entre professor e 

aluno acaba sendo prejudicada, pois o afeto torna-se ainda mais escasso, quando 

necessitaria ser mais trabalhado. 

Betânia Alves Veiga Dell’Agli analisou como o afeto pode influenciar no 

processo de ensino-aprendizagem. Sua pesquisa teve como objetivo verificar as 

relações existentes entre afeto e cognição em crianças com e sem queixa de 

dificuldades de aprendizagem. 

Para a realização do estudo, a autora não se ateve as distintas definições 

sobre as dificuldades de aprendizagem. 

Segundo Dell’Agli, quando o aluno se sente seguro e confiante, o processo 

de ensino-aprendizagem acontece de forma agradável, é como se a criança não 

tivesse medo de arriscar. Durante sua pesquisa, observou que os professores afirmam 

que as crianças que se sentem confiantes, “além de se enfocarem, parecem pensar 

antes de responder, solicitam ajuda e mantem duas ações dirigidas para a tarefa em 

curso. 

Mediante as informações dos autores pode-se destacar a importância do 

professor como um facilitador no processo de aprendizagem do aluno seja daquele 

com dificuldades ou naqueles que não são deixados de lado, mesmo com um grau 

mais avançado na aprendizagem. Sem dúvidas o professor é aquele que direciona as 
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ações dos alunos, na compreensão da autora o “envolvimento” do professor é que 

direciona da turma. 

Cabe ao professor incentivar a participação do aluno para que ele possa 

sentir-se interessado e efetivamente envolvido. Porém, sabemos que estudar nem 

sempre é agradável e que as crianças percebem isso. Portanto, cabe ao educador 

promover estratégias de intervenção pedagógica que promovem o interesse e o 

desenvolvimento dos alunos. 

Ainda podemos afirmar que passamos por um momento no qual a sociedade 

vive o individualismo: ser o melhor em um cenário que prioriza aquele que tem maiores 

possibilidades de destaque. 

A família incentiva seus filhos a serem os melhores, e a escola acaba por 

apoiar os que se destacam, ao passo que aqueles quietos, tímidos, apáticos com 

dificuldades, ficam por vezes “esquecidos”. Por outro lado, bem sabemos que 

ausência e/ou negligencia da família junto à criança tendem a ser fator que também 

pode desencadear a dificuldade de aprendizagem. 
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CAPÍTULO III - PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Para atender aos objetivos propostos, esta pesquisa se constituiu de um 

estudo descritivo onde utilizamos abordagem qualitativa e quantitativa na análise dos 

dados. Neste trabalho nos propomos a descrever duas escolas públicas de Alto Santo 

- Ceará., e também analisar à participação dos pais nestas instituições. 

Utilizamos como sujeitos para a realização da pesquisa vinte (20) pais, vinte 

(20) professores e quatro (04) gestores das escolas estudadas. Aos pais, os 

questionários foram efetuados a uma amostra, escolhidos aleatoriamente, que 

responderam às questões mistas em sua própria residência e/ou local de trabalho, no 

horário indicado pelos mesmos. Os dados foram coletados através de pesquisa de 

campo no período de setembro à outubro de 2021. Conforme a norma de ética 

cientifica em investigações com seres humanos, não citaremos os nomes dos 

indivíduos que participam da pesquisa. Informamos também que que as instituições 

pesquisadas serão tratadas aqui como ESCOLA 1 e ESCOLA 2; 

3.1. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Após a explicação e análise dos questionários com os pais das Unidades 

Escolares, escolas estas de Ensino Fundamental do município de Alto Santo - Ceará., 

procuramos trabalhar justamente a questão da não participação dos pais.  

A partir da análise dos questionários aplicados a uma amostra aleatória 

simples de 10 pais dos dois turnos da ESCOLA 1 e 10 pais dos dois turnos da 

ESCOLA 2 no período de setembro e outubro de 2021, apresentamos os seguintes 

resultados: 

3.1.1. Faixa Etária 

FAIXA ETÁRIA ESCOLA 1 ESCOLA 2 

31 à 40 66,60% 47,50% 

41 à 50 22,20% 25% 

Mais de 50 11,10% 27,50% 



55 

 

 
FONTE: Escolas de Ensino Fundamental do Município de Alto Santo – setembro e outubro 2021 

 

Constatou-se assim o claro predomínio dos pais entre 31 a 40 anos, tendo um 

índice de 66,60% na Escola 01 e de 47,50% na Escola 02. 

3.1.2. Sexo dos participantes 

SEXO ESCOLA 1 ESCOLA 2 

Masculino 11% 10% 

Feminino 89% 70% 

FONTE: Escolas de Ensino Fundamental do Município de Alto Santo – setembro e outubro 2021 
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A maioria dos pais que resolveram os questionários foram do sexo feminino 

como segue-se abaixo. 

3.1.3. Grau de Instrução 

Com relação ao grau de instrução dos participantes, obteve-se as seguintes 

respostas: 

 

GRAU DE INSTRUÇÃO ESCOLA 1 ESCOLA 2 

Analfabeto 26,60% 25% 

Ensino Fundamental Incompleto 28,80% 53,70% 

Ensino Fundamental Completo 13,30% 12,50% 

Ensino Médio Incompleto 14,40% 3,70% 

Ensino Médio Completo 16,60% 5,00% 

 

 

FONTE: Escolas de Ensino Fundamental do Município de Alto Santo – setembro e outubro 2021 

 

Com esses dados percebe-se o grande número de analfabetos nas duas 

escolas, tornando difícil o seu engajamento com a escola, mostrando assim a 

dificuldades que a falta de estudo dos pais causa na vida dos filhos. 
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3.1.4. Quantidade de filhos na escola 

O outro questionamento feito, foi com relação a quantidade de filhos na 

escola, veja a porcentagem abaixo por escola: 

 

QUANTIDADE DE FILHOS NA ESCOLA ESCOLA 1 ESCOLA 2 

01 filho 11,10% 25% 

02 filhos 31,10% 20% 

03 filhos 13,30% 28% 

04 filhos 13,30% 13% 

05 filhos 20,00% 11% 

06 filhos 11,10% 4% 

 

 

FONTE: Escolas de Ensino Fundamental do Município de Alto Santo – setembro e outubro 2021 

 

Em relação à quantidade de filhos estudando, é percebível o grande 

número de filhos que os casais têm, mas vendo por outro lado, percebe-se a 

preocupação em colocá-los na escola. 

3.1.5. Profissão dos pais 
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PROFISSÕES 

ESCOLA 1 ESCOLA 2 

Comerciante 18% Vaqueiro 2,50% 

Agricultor(a) 30% Cabeleireiro 1,20% 

Professor 6,60% Costureira 1,20% 

Fun. Público 13,30% Doméstica 47,50% 

Doméstica 30% Agriculto(a) 45,00% 

Costureira 2% Fun. Público 2,50% 

 

 

FONTE: Escolas de Ensino Fundamental do Município de Alto Santo – setembro e outubro 2021 

 

 

FONTE: Escolas de Ensino Fundamental do Município de Alto Santo – setembro e outubro 2021 
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Verificamos o grande número de profissões, no entanto, a predominância 

é na agricultura, demonstrando que realmente nosso município não é muito favorável 

a geração de emprego e renda. 

3.1.6. Acompanhamento de seus filhos nas atividades escolares de casa (no período 

de aula normal, sem levar em consideração a pandemia) 

ACOMPANHAMENTO DE SEUS FILHOS NAS 
ATIVIDADES DE ESCOLARES DE CASA (no período 
normal de ensino, sem levar em consideração a 
pandemia) 

ESCOLA 1 ESCOLA 2 

Sim 58,80% 52,50% 

Não 18,80% 17,50% 

As vezes 22,20% 30% 

 

 

FONTE: Escolas de Ensino Fundamental do Município de Alto Santo – setembro e outubro 2021 

 

No que se refere ao acompanhamento de seus filhos nas atividades de 

casa, a maioria respondeu sim, mas, no entanto, tem um grande índice de pais que 

não ajudam aos seus filhos em casa. Alguns pais relataram que agora ficou mais fácil, 

pois as aulas estão sendo em casa, e os filhos não precisam ir para a escola. 

3.1.7. Visita à escola (sem levar em consideração a pandemia) 
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VISITA À ESCOLA (sem levar em consideração a 
pandemia) 

ESCOLA 1 ESCOLA 2 

Semanalmente 10% 12,50% 

De vez em quando 85,50% 80% 

Nunca 4,40% 7,50% 

 

 

FONTE: Escolas de Ensino Fundamental do Município de Alto Santo – setembro e outubro 2021 

 

Quando questionamos sobre qual a rotina em que visita a escola, em 

número significativo responderam que vão de vez em quando. 

3.1.8. A relação que os pais têm com o professor do seu filho 

A RELAÇÃO QUE OS PAIS TÊM COM O PROFESSOR 
DO SEU FILHO 

ESCOLA 1 ESCOLA 2 

Desnecessária 16,70% 12,50% 

Ajudam no processo ensino-aprendizagem 80% 75% 

Indiferente 3,30% 12,50% 
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FONTE: Escolas de Ensino Fundamental do Município de Alto Santo – setembro e outubro 2021 

 

Na questão referente à relação que ele (pai ou mãe) tem com o professor de 

seu filho, obteve-se várias respostas. Como por exemplo: de serem velhos e não 

conhecerem o professor de seu filho; já outros têm uma excelente relação com o 

professor, alguns só o vê quando tem reuniões de pais. 

A questão principal do nosso questionário foi sobre a opinião dos pais com 

relação à sua participação na escola. 

Com isso percebe-se o grande número de pais que não estão se preocupando 

com a educação de seus filhos, apesar de alguns reconhecerem a importância do 

acompanhamento no processo ensino-aprendizagem. 

E quando não comparecem quando são solicitados alegam motivos banais 

como é o caso de viajarem; a idade; por serem analfabetos; porque acham 

desnecessários, pois só vão ouvir reclamações. 

Quando nos referimos a questão do trabalho desenvolvido pela escola, foi 

unanimidade dos pais a satisfação destes em relação ao bom desempenho da escola, 

mesmo sabendo que alguns – não conhecem o professor, muito menos a escola. Mas 

foram convictos em responder o porquê de tanta satisfação. 

Nas duas escolas em estudo, predominaram as seguintes respostas: 

➢ Os alunos estão aprendendo mais; 

➢ Tem professores competentes, eficientes; 
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➢ Os alunos estão tendo oportunidade de mostrar seus talentos; 

➢ Porque a escola não reprova; 

➢ Os alunos estão mais dedicados; 

➢ Comunica as falhas do filho ao pai; 

➢ O aluno está enriquecendo no conhecimento. 

 

3.2. AS CONCEPÇÕES DOS GESTORES E PROFESSORES SOBRE A 

PARTICIPAÇÃO DOS PAIS NAS ESCOLAS EM ESTUDO 

 

3.2.1. Escola 1 

Em relação ao acompanhamento dos pais nas atividades escolares dos filhos, 

os gestores afirmam que os pais são os principais educadores dos filhos, não podendo 

se excluir dessa função. Quando assim fazem, seus filhos são seriamente 

prejudicados, não importa suas condições, ricos ou pobres, letrados ou analfabetos o 

acompanhamento das tarefas dos filhos é de fundamental importância para o sucesso 

destes.  

O núcleo gestor voltado para a aproximação escola-família, tem adotado com 

dinâmicas essenciais a realização de reuniões periódicas com os professores na 

escola e a organização, o acompanhamento e a realização de eventos que têm como 

objetivo favorecer a aproximação entre escola e família de seus alunos. Destacam a 

importância das reuniões como momento de integração, de reflexão e colaboração 

entre os diferentes grupos participantes, mas reconhecem que o número de pais 

participantes ainda não é satisfatório. 

Segundo os gestores as alegações mais frequentes na ausência dos pais no 

acompanhamento escolar dos filhos, é devido a necessidade de as mães precisarem 

trabalhar fora de casa, para ajudar no orçamento da família; por serem pessoas semi 

ou completamente analfabetas, sem possibilidades de auxiliarem nas lições de casa, 

e a mais frequente é a falta de tempo.  

Com base nas alegações percebe-se que há um baixo percentual de 

frequência de pais na escola, pois chega no máximo a 40%. Onde estes participam 

não ativamente de eventos culturais promovidos pela escola. 
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3.2.2. Escola 2 

Os gestores observam que se existisse um acompanhamento satisfatório dos 

pais nas atividades escolares dos filhos, facilitaria o processo ensino-aprendizagem, 

possibilitaria uma melhor aprendizagem e reduziria o nível de indisciplina. 

Quanto ao incentivo dos gestores em relação à participação dos pais na 

escola, estes promovem palestras envolvendo assuntos atuais: festas 

comemorativas; reuniões periódicas. Mesmo com estas formas de incentivo, apoio por 

meio de transporte para os que moram distante, sentem a falta de um grande número 

de pais, chegando ao índice percentual de presença de 20% a 40%. Sendo alegado 

pelos não participantes que não tem tempo; dificuldades de leitura e escrita, por serem 

analfabetos; morarem distante; 

Os pais que atuam no ensino-aprendizagem, participam de atividades como 

festas comemorativas em momentos especiais; encontros procurando questionar 

problemas e buscar soluções através de opiniões e sugestões. 

Os gestores das escolas em estudo sugerem ações que envolvam os pais na 

escola; Fazer acompanhamento junto aos alunos; Procurá-los em sua residência; 

Entrar em contato com os pais para detectar os motivos da ausência; Conhecer de 

perto à família do aluno; Conversas de sensibilização da importância de sua 

participação no aprendizagem do seu filho. 

3.3. AS CONCEPÇÕES DOS PROFESSORES 

É interessante conhecer a opinião dos professores, pessoas estas que 

trabalham diretamente com os alunos e sabem a importância da presença dos pais 

no processo ensino-aprendizagem. Observamos na análise dos questionários 

aplicados ao corpo docente das escolas em estudo, sendo 10 professores da Escola 

e 10 professoras da Escola 2. O seguinte quadro demonstrativo: 

 

Sexo Escola 1 Escola 2 

M (02) F(08) M (-) F (10) 

Anos de Profissão 1 à 2 (17%) 6 à 10 (33%) 1 à 2 (6,6%) 6 à 10 (20%) 

3 à 5 (17%) + de 10 (33%) 3 à 5 (46,6%) + de 10 (26,6%) 
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Escolaridade Pedagogia (58%) 
História (17%) 
Geografia (8%) 
Letras (17%) 

Ensino Médio (6,6%) 
Magistério (20%) 
Química e Biologia (20%) 
Geografia (6,6%) 
Letras (6,6%) 
Pedagogia (33,6%) 
História (6,6%) 

 

Em relação à participação dos pais nos eventos da escola, no processo 

ensino-aprendizagem é notório que a maioria não se engaja, ficando claro na análise 

abaixo: 

 ESCOLA 1 ESCOLA 2 

Sim (8%) (26,6%) 

Não (17%) (6,6%) 

Às Vezes (75%) (66,8%) 

 

Os professores sentem a necessidade dos pais na escola e são unanimes em 

dizer que a presença dos pais influencia demais no processo ensino-aprendizagem, 

dando apoio, incentivo, motivação, pois de perto, eles podem conhecer melhor a 

escola, os professores, e assim cobrar mais responsabilidade e compromisso do filho 

(aluno). Segundo os professores os filhos que são acompanhados, têm um melhor 

rendimento no desempenho escolar. 

É percebível que mesmo sabendo deste desempenho do aluno que é 

acompanhado, foi constatado através da análise dos professores que ainda é uma 

minoria que vai à escola e os motivos alegados são: Indisciplina do aluno; Reuniões; 

Assinatura de boletim; Eventos com brindes; Período de matrícula; Bolsa-família; Dia 

da família na escola; Quando é solicitado pelo núcleo gestor. 

Enquanto os que não participam das atividades escolares, alegam os 

seguintes motivos para os professores: Falta de tempo; São analfabetos; Trabalham 

o dia todo, têm crianças menores; Tem vergonha, pois só ouvirão reclamações; 

Problemas de saúde; Falta de condições financeiras para pagar professores 

particulares e os professores ganham para isso; Tarefas domésticas; Viagens. 

Diante dessa situação os professores sentem a necessidade de 

acompanhamento dos pais no processo ensino-aprendizagem e dão sugestão para 

atrair os pais para a escola: Festas atrativas (comidas, sorteios); Sensibilização para 
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os pais no ato da matrícula; Evento com premiação; Incentivo à participação dos pais; 

Programa de acompanhamento aos filhos pelos pais na escola; Criar normas na 

escola para presença dos pais na escola; Reuniões prazerosas com participação de 

teatros, quadrilhas, jogos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É possível compreender, diante da proximidade da família e da escola que, 

as características e particularidades marcam a trajetória de cada família e 

consequentemente, do educando, na busca de identificar e construir propósitos e 

aguçar valores compatíveis com a nossa realidade. 

A ausência dos pais se dá principalmente por falta de tempo, em função dos 

compromissos de trabalho, entretanto mesmo os pais ausentes, são concordes na 

opinião do que a interação entre a família e a escola só tem a contribuir para o 

processo educacional. Há ainda, uma pequena parcela de pais que responderam não 

achar importante a interação família/escola, e ainda, que as reuniões não resolvam o 

problema. Um outro aspecto apontado, trata-se da tendência que a escola tem de 

reduzir a família a figura materna, não propondo atividades que envolvam a totalidade 

de constituição familiar, como pais, irmãos e demais familiares. 

Através deste estudo verificamos a mínima participação dos pais nas escolas 

públicas, acarretando para nós profissionais da educação algumas consequências 

como: indisciplina do alunado, rebeldia, falta de responsabilidade e compromisso, 

gerando uma aprendizagem insatisfatória em um grande número de discentes. 

Como diz Libâneo (2001): 

 
A participação é o principal meio de assegurar a gestão democrática 
da escola, possibilitando o envolvimento de profissionais e usuários no 
processo de tomada de decisões e no funcionamento da organização 
escolar. Além disso, proporciona um melhor conhecimento dos 
objetivos e metas, da estrutura organizacional e de sua dinâmica, das 
relações da escola com a comunidade e favorece uma aproximação 
maior entre professores, alunos e pais. (pág.79) 

 

 

Apesar de muitos pais dizerem que participavam das atividades da escola e 

da aprendizagem dos filhos, observamos que ainda fica muito a desejar. 

Compreendemos também a necessidade de discutir junto aos pais os motivos que 

eles alegam para a sua falta de participação, tais como: serem analfabetos; serem 

idosos; acreditarem que vão só ouvir reclamações dos filhos indisciplinados, e não 

terem tempo. 

Os gestões e professores reconhecem a grande importância do 

acompanhamento dos pais na aprendizagem do aluno, bem como na participação das 

atividades desenvolvidas na escola. Diante disso, têm procurado promover reuniões, 
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dinâmicas e eventos, buscando uma maior integração escola/família/comunidade, 

mas a frequência e a assiduidade ainda são insatisfatórias. 

Percebemos que a gestão democrática participativa não garante a 

participação satisfatória dos pais/comunidade na escola, mas abre espaços através 

de várias estratégias para diminuir a ausência da família na comunidade escolar. 

Após os estudos realizados, chegamos à conclusão que apesar dos gestores 

das escolas públicas com os quais mantivemos contato, trabalharem de forma 

democrática, ainda é muito reduzido o envolvimento com os pais. 

Os gestores educacionais buscam a qualidade no ensino, e têm como meta o 

trabalho em equipe. Mas se faz necessário que a escola conquiste a comunidade para 

uma presença ativa nas atividades escolares e consequentemente no processo 

ensino/aprendizagem do filho. 

Participar implica em ouvir expor a opinião própria, sobretudo, trata-se da 

possibilidade de uma ação coletivamente construída por todas as partes envolvidas 

no processo ensino-aprendizagem e compartilhar equitativamente de cada etapa do 

processo educacional, resguardadas as particularidades dos sujeitos envolvidos.  Ao 

invés da família ser chamada ou convocada na escola apenas quando as coisas não 

andam bem, quando as notas estão baixas, ou quando se precisa de uma ajuda 

pontual; ela deve ser vista de forma participativa, uma co-autora do processo 

educativo escolar, e consequentemente, se envolver mais diretamente na vida escolar 

do seu filho. 

Ao fazermos estas rápidas observações estamos conscientes que não 

esgotamos o assunto, e convictos que a participação dos pais requer um trabalho 

coletivo de sensibilização, mostrando a importância da presença familiar na 

comunidade escolar do filho. 
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